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Bem-estar animal

O bem-estar animal se refere ao 
estado ou sentimentos de um animal. 
O estado de bem-estar de um animal 
pode ser bom (positivo), neutro ou 
ruim (negativo).

O estado de bem-estar de um animal 
pode se alterar diariamente. Quando 
as necessidades de um animal -
nutricionais, comportamentais, de 
saúde e ambientais - são atendidas, 
ele terá um bem-estar positivo.

Uma boa vida sob cuidados humanos 
pode ser aquela em que os animais 
podem experimentar um estado 
positivo de bem-estar de forma 
consistente - por toda a vida.



A compreensão de que os 
animais têm habilidades 
sencientes e cognitivas, bem 
como são capazes de perceber a 
dor, reforça a necessidade de 
fornecer cuidados apropriados 
para todos os animais mantidos 
sob cuidados humanos, a fim de 
garantir um bem-estar positivo 

Sob cuidados humanos, o bem-
estar de um animal depende do 
ambiente que lhe é oferecido e 
dos cuidados diários e do 
tratamento veterinário que 
recebe. Portanto, é muito 
importante entendermos suas 
necessidades comportamentais 
e fisiológicas, para que 
possamos atendê-las quando os 
animais estão sob cuidados 
humanos.



Existem aproximadamente 390 espécies diferentes 
de papagaios, encontrados em todo o mundo em 
regiões tropicais e subtropicais. A ordem é 
subdividida em três superfamílias: Psittacoidea (ou 
papagaios "verdadeiros"), Cacatuoidea (cacatuas) e 
Strigopoidea (papagaios da Nova Zelândia).

Poucos papagaios são totalmente sedentários ou 
totalmente migratórios, a maioria fica em algum 
lugar intermediário, realizando movimentos 
regionais mal compreendidos, com alguns 
adotando um estilo de vida inteiramente nômade.

Os papagaios são comumente explorados, presos 
para o comércio de animais de estimação e 
retirados de seus habitats pela caça, espécies 
invasoras e perda de habitat e as populações 
selvagens estão cada vez mais sendo perdidas. A 
arara-canindé é classificada como uma espécie 
“pouco preocupante” na Lista Vermelha de 
Espécies Ameaçadas da IUCN, mas consta no 
Apêndice II da CITES.



A arara-canindé é um psitacídeo de grande 
porte encontrada na América do Sul. Ela tem 
lindas colorações de azul e amarelo (às vezes 
descrito como ouro). Sua testa é verde, a parte 
superior do corpo é azul e as laterais do corpo e 
pescoço, amarelas. As penas das asas são azuis 
com pontas verdes; a plumagem das asas e o 
peito são amarelo-laranja.

Essa araras têm um bico em forma de gancho 
muito forte e pés zigodáctilos (dois dedos que 
apontam para a frente e dois dedos que 
apontam para trás). Elas usam os pés e o bico 
para manipular o ambiente, ajudando- as a 
fazer ninhos, grooming (limpeza/manutenção 
das penas) e comer.

Essas aves são geralmente encontradas 
próximas à água, incluindo bordas de floresta 
úmida de várzea, floresta de galeria no Cerrado, 
floresta de pântano e pântano de palmeiras.



Araras gostam de voar
Assim como outras aves, os psitacídeos gostam 
de voar. A arara-canindé geralmente voa em 
pares, mas também pode ser encontrada em 
grandes grupos familiares e bandos, já que voam 
para áreas de alimentação. Todas as manhãs, 
eles voam de locais de dormitório para áreas de 
alimentação e retornam pouco antes do pôr do 
sol, voando aacima da copa da floresta. Elas são 
excelentes voadores de longa distância, usando 
suas caudas longas para ajudar no equilíbrio.

Comportamentos Positivos para 
Incentivar
Sempre permita o voo horizontal um grande 
espaço sem interrupção pela vegetação. Sempre 
que possível, certifique-se de que as aves 
possam voar em pares ou em grupos maiores e 
incentive o vôo alimentando as aves em 
diferentes locais ao redor do recinto, 
encorajando-as a procurar alimento.



A ambientação do recinto deve imitar o habitat natural 
de uma arara. Elementos essenciais do recinto incluem 
muita vegetação, vários poleiros, cordas, oportunidades 
de banho e grandes espaços para voar.

O piso do recinto deve ser bem drenado e não deve 
fornecer um ambiente propício para parasitas. Uma 
base de concreto coberta com uma camada de terra 
limpa, areia ou cascalho é provavelmente o substrato 
mais natural e bem-sucedido, pois estes materiais 
podem ser completamente substituídos periodicamente 
e a base de concreto lavada e desinfetada.

O piso deve ser varrido ou rastelado diariamente para 
remover fezes e sujeira. A maioria dos microrganismos 
patogênicos se desenvolve em áreas escuras e úmidas 
onde a luz solar não consegue penetrar, portanto, essas 
condições e áreas devem ser eliminadas. Onde ramos 
naturais são usados como poleiros, estes podem ser 
substituídos periodicamente.

Desing e cuidado do recinto



Araras gostam de se manter 
limpas
As araras passam muito tempo se limpando, pois é 
importante para controlar os parasitas externos e 
manter as penas em boas condições. Sem um pouco 
de umidade nas penas, elas podem secar e coçar. Em 
áreas úmidas, onde as araras ocorrem com mais 
frequência, o banho de água é mais comum, e em 
áreas secas, a remoção do pó das penas é mais 
frequente.

Comportamentos Positivos para Incentivar
É importante que haja oportunidade de banho, mas 
lembre-se de que cada arara é um indivíduo, 
algumas amam água, outras não! Forneça banheiras 
separadas em diferentes alturas do recinto e ofereça 
profundidades que incentivam diferentes usos. 
Certifique-se também de que a água seja limpa 
regularmente e, se possível, forneça água corrente 
fresca no recinto para as aves mergulharem.



Araras gostam de 
empoleirar
Quando não estão voando, as araras passam 
muito tempo empoleiradas ou se equilibrando 
nos galhos enquanto procuram comida, se 
limpam ou socializam. Na natureza, as araras têm 
a opção de usar vários poleiros diferentes com 
larguras, alturas e texturas diferentes. Alguns 
devem ser fixos e imóveis, enquanto outros 
menos estáveis.
Comportamentos Positivos para Incentivar
Forneça várias opções de poleiro em várias 
alturas no recinto. Evite materiais lisos, pois isso 
pode causar deformidades nos pés; em vez disso, 
use galhos de árvores de diâmetros e texturas 
variados que ajudem a manter os pés saudáveis. 
Acrescentar periodicamente galhos novos com 
folhas também proporcionará um estímulo 
sensorial, atuando como enriquecimento.  Cordas 
também podem ser usadas para simular galhos 
em movimento e estimular o aperto adequado.



Araras gostam de comer uma dieta 
variada 

A dieta das araras consiste em frutas, vegetais, sementes, 
nozes, folhas e casca. Elas são muito bem adaptadas para 
comer nozes duras devido ao seu bico incrivelmente forte e 
à capacidade de segurar comida com os pés. Seus dedos 
longos e flexíveis as ajudam a manipular objetos e comida, 
enquanto elas usam a parte inferior do bico para limar a 
casca de uma noz antes de quebrá-la. Sua língua espessa e 
carnuda move a comida enquanto a arara trabalha nela. As 
araras também podem comer terra nas margens expostas 
dos rios, como suplemento mineral.
Comportamentos Positivos para Incentivar
Sob cuidados humanos, você deve tentar prevenir a 
obesidade e encorajar a busca e manipulação de alimentos. 
Isso ajuda na estimulação sensorial e evita o tédio. Forneça 
diferentes opções de alimentos e espalhe e esconda a dieta 
ao redor do recinto. Uma variedade de sementes, ramos 
frescos, frutas, larvas de insetos, blocos de minerais, 
misturas caseiras, ovos cozidos e mel são boas escolhas de 
alimentos e fornecem uma dieta interessante.



As araras são incrivelmente inteligentes e têm uma 
capacidade emocional complexa, por isso podem 
ficar entediadas e frustradas facilmente. Na natureza, 
eles passam muitas horas por dia procurando 
comida, socializando, se comunicando, fazendo a 
manutenção das penas e cuidando dos filhotes.

Comportamentos positivos para incentivar
Evite o tédio ou a frustração com um ambiente 
adequadamente complexo. Use alimentos que 
demandam trabalho para acessar, como 
castanhas/nozes inteiras e com casca, tâmaras e 
espigas de milho frescas, e espalhe e esconda 
alimentos (cestos pendurados cheios de lascas de 
madeira com sementes espalhadas por dentro, por 
exemplo). Forneça muitos materiais diferentes para 
as araras manipularem e explorarem. Assegure-se de 
que as aves sejam mantidas em grupos sociais 
adequados, tenham várias opções de poleiros, 
espaço suficiente para voar distâncias adequadas e 
construir ninhos.

Araras gostam de estar ocupadas



As araras são aves sociais e passam muito tempo 
na companhia de outras araras. Frequentemente, 
são monogâmicas (ou seja, permanecem pareadas 
para o resto da vida). Elas são vistas com 
frequência voando em grandes bandos ou em 
pares, que voam juntos, suas asas quase se 
tocando. As araras podem fazer ruídos estridentes 
muito altos, especialmente ao interagir com outras 
aves!

Comportamentos Positivos para Incentivar
Sempre certifique-se de manter as araras com 
outras araras para que elas possam se divertir e se 
socializar como fariam na natureza. Observe como 
diferentes indivíduos interagem e permita que eles 
formem relacionamentos diferentes uns com os 
outros. Certifique-se sempre de que o recinto é 
grande o suficiente para que todas as aves tenham 
seu próprio espaço ou optem por interagir e voar 
em pares ou grupos.

Araras gostam de socializar 



A maturidade sexual das araras ocorre por volta dos três a 
quatro anos de idade. Depois de encontrarem um parceiro 
adequado, geralmente são monogâmicas. Na natureza, elas 
fazem ninho em troncos ocos de árvores mortas ou cavidades 
para evitar a predação. Os filhotes geralmente nascem nus e 
cegos e são alimentados inteiramente pelos pais durante várias 
semanas. Ambos os pais são muito protetores com seus 
filhotes e os defenderão agressivamente contra intrusos.

Comportamentos Positivos para Incentivar
Se você pretende incentivar a reprodução - se você tiver espaço 
e recursos adequados para cuidar de outras aves ao longo da 
vida - certifique-se de que as araras tenham muitas opções de 
nidificação, fornecendo vários barris ou caixas-ninho 
horizontais. Permita que ambos os pais criem os filhotes e que 
eles fiquem com os pais pelo tempo que desejarem. Durante a 
criação dos filhotes, aumente a quantidade de comida e 
forneça suplementos apropriados, além de oferecer uma 
variedade de alimentos especiais que possam ser facilmente 
convertidos pelos adultos em alimento para os filhotes.

Araras gostam de construir 
ninhos e criar filhotes



Araras gostam de…

Ter muito espaço para voar, diferentes 
opções de comida, interações sociais 
adequadas e ambientes que são 
adequadamente desafiadores, para 
evitar que fiquem entediadas e 
frustradas.

Sob cuidados humanos, devemos 
sempre tentar reproduzir seus 
comportamentos naturais e normais, 
para que possam ser felizes e saudáveis 
por toda a vida.


