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Dicas e cuidados sobre pássaros 
Expectativa de vida: O periquito e o canário alcançam até 15 anos, agapornis  (agapornis rosei-
collis) até 20 anos, papagaios até 80 anos de idade.

Custas
Animal 60 a 250 CHF Dependendo do tipo, papagaios muito mais caros
Custas iniciais 1000 a 5000 CHF Viveiro, ramos para trepar, potes de comida e bebedouros, 
 e mais banho de areia, outros equipamentos
Custas anuais aprox. 500 CHF Ração, custas de veterinário, estada em abrigos de animais 
  durante as férias ou assistência em casa  
Outros As custas de veterinário extraordinárias podem exceder consideravelmente o 
 preço de compra do animal.

Pássaros têm de poder voar
Antes de decidir-se a ter pássaros, os futuros donos devem informar-se pormenorizadamente, con-
sultando especialistas ou a literatura especializada. Gaiolas habituais são demasiado pequenas e 
inapropriadas, pois os pássaros não podem voar, mas só pular, de modo que a sua musculatura e o 
seu comportamento enfezam. Gaiolas, com uma base inferior a 2400 cm2 (por ex. 40 x 60 cm) são 
proibidas para a criação de pássaros. A área mínima legal deve ser a seguinte. Periquitos e canários: 
Mínimo 2400 cm2 de superfície e 50 cm de altura, nymphicus hollandicus e rosellas: ½ m2 e 60 cm 
de altura, papagaios maiores (papagaios cinzento, papagaios amazona): 7000 m2 e 1,2 m de altura, 
araras e cacatua: 10 m2 e 3 m de altura. Criar pássaros nessas áreas mínimas não signifi ca a criaçao 
apropriada para a espécie, pois não conseguem voar. Quem só deixa os pássaros voarem livremente 
uma hora ao dia, deixando-os passar 23 horas na gaiola, igualmente não cuida apropriadamente dos 
seus animais. O ideal é manter pássaros pequenos num viveiro com uma superfície de vários metros 
quadrados ou num quarto de pássaros com área externa ao ar livre, o que não faz uma vida apropria-
da barata. As dimensões mínimas dum viveiro são 2m  x 80 cm x 1,8 m para 6 canários, periquitos 
ou 2 nymphicus hollandicus. Papagaios pequenos precisam de um quarto de pássaros com viveiro 
de jardim, papagaios grandes de viveiros grandes a partir de 100 m2, para poderem voar. Pássaros 
não são decorações para a sala de estar e também não são brinquedos!

Pássaros são animais sociais
Pássaros nunca devem fi car sozinhos. A legislação suíça relativa à 
protecção animal proíbe a criação isolada de pássaros, pois eles 
enfezam numa vida desconsolada, aborrecida e solitária. Nem 
espelhos, nem pássaros de plástico e nem o homem podem 
substituir um companheiro da mesma espécie! Na maioria dos 
casos, pássaros vivem aos pares, que podem unir-se a grandes 
bandos. Parcialmente, os pares comprometem-se para a vida 
inteira e vivenciam um relação intensiva. Por isso, pás-
saros de estimação devem ter contactos sociais ili-
mitados com companheiros da mesma espécie 
numa composição natural do grupo. Canários ma-
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chos não devem fi car sozinhos.  Quando vivem com uma fêmea, eles cantam tão bem e frequente-
mente como sozinhos – o canto serve para atrair as fêmeas, fortifi car a união e defender o território. 
Periquitos que vivem sozinhos e sabem falar só apresentam um mero distúrbio no comportamento! 

Origem dos pássaros
Só escolha animais de criação suíça, mantidos sob condições apropriadas para a espécie. As espé-
cies mais apropriadas são aquelas que já foram criados em cativeiro há muito tempo e sobre os 
quais já se sabe muito, p.ex. o canário, o periquito, a lonchura striata ou outros tentilhões como o 
mandarim e outros tipos de agapornis. Para araras e cacatuas é necessária uma autorização da 
Repartição Veterinária do Cantão. Pássaros nacionais não podem ser apanhados para tê-los em casa, 
excepto com autorização ofi cial.

Onde comprar? O que deve ser observado?
Pássaros devem ser comprados num abrigo de animais gerido por uma associação local para pro-
tecção animal ou numa loja zoológica, que ofereça condições de vida apropriadas aos seus animais 
e aconselhe competentemente, p.ex. numa loja com o selo de qualidade VZFS Codex, num abrigo 
de animais ou criador, cujas condições de vida dos animais e cujas condições de criação devem 
ser observadas criticamente. É importante não comprar pássaros com características extremas. 
Existem canários gloster, que não vêem mais nada por causa da sua touca de penas, ou canários 
de porte como o “gibber italicus”, que foram aleijados durante a criação. Estas formas devem ser 
evitadas. É melhor escolher pássaros com plumagem e fi gura normal.
Evite por completo a compra de animais via internet! Os animais ofertados na internet vêm maio-
ritariamente de produções em massa e são criados sob condições horríveis. Igualmente o comércio 
ilegal de animais é via anúncios gratuitos na internet e frequentemente existem fraudes.

Do que os pássaros precisam?
Pelos menos durante uma parte do dia, o viveiro deve fi car num lugar ensolarado (p.ex. quarto no 
sudeste), mas também deve poder ser sombreado, caso necessário. No caso ideal, ele não deve ser 
acessível por todos os lados, de modo que os pássaros possam esconder-se. Os pássaros sempre 
devem poder retrair-se a um ponto alto, mais alto do que a altura dos olhos do observador. A som-
bra dum homem vinda de cima dá a impressão de um inimigo (ave de rapina) e cria stress. Corren-
tes de ar, perturbações desnecessárias (outros animais, crianças) e uma iluminação irregular devem 
ser evitadas. Neste quarto não deve-se fumar, cozinhar ou assistir televisão. Agapornis que dormem 
em cavernas e mandarins que dormem em ninhos precisam de lugares para dormir correspondentes, 
como pequenos cestos entrançados. Mas se ninhos e caixas de aninhar forem fi xados nos viveiros 
de outros tipos de pássaros, a postura será estimulada.
Necessários são um banho de pássaros, potes de comer e bebedouros com água sempre fresca. O 
viveiro é equipado com ramos naturais como varas de assento (substituir as varas de plástico e 
varas unitárias de madeira nas gaiolas!). Todos os dias, alguns ramos frescos devem ser colocados 
como material de ocupação. Os seguintes não são tóxicos: Abeto vermelho, abeto branco, aveleira, 
salgueiro, faia, bétula, tília, árvores frutíferas não tratadas. Areia para pássaros também sempre 
deve estar à disposição, ou no fundo como forragem ou numa cubeta. Pássaros também precisam 
de cal em forma de cubetas de Sépia ou pedras de cal especiais. As lojas zoológica vendem ração 
especial para todas as espécies, mas os animais também devem ter uma variedade e ocupação (por 
ex. esforçar-se para a comida com paus de painço, espigas de cereais, sementes silvestres, ger-
mes,...)
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Controle da reprodução
Deve-se desistir de uma reprodução dos pássaros, pois é muito difícil e muitas vezes até impossível 
encontrar um espaço vital apropriado para os fi lhotes e muitos destes animais longevos estão nos 
abrigos de animais, nas estações de recolhimento ou nos criadores, esperando encontrar um novo 
lar. Para a maioria dos pássaros, é sufi ciente não lhes dar uma possibilidade para a postura (caver-
na de aninhar para periquitos, gamela de aninhar para canários), para evitar a reprodução. Se, 
mesmo assim, a fêmea começar a montar um ninho, os ovos podem ser substituídos por ovos arti-
fi ciais. Uma criação manual deve ser rejeitada, pois produz animais com distúrbios no comporta-
mento, com características incorrectas e doentes. Também deve-se desistir de comprar pássaros 
de criação manual.

Pássaros e férias
Se possível, os pássaros sensíveis ao stress devem fi car em casa no seu viveiro, sendo alimentados 
e tratados por uma pessoa instruída e responsável. Como alternativa, eles também podem ser aco-
modados em uma pensão ou num abrigo de animais, o que custa 15 a 30 Francos por dia. As leis 
proíbem enjeitar animais. Isso pode ser punido com coimas de até 20 000 Fr.

Pássaros e crianças
Pássaros mantidos de maneira apropriada oferecem possibilidades de observação muito interes-
santes para crianças. A domesticação dos pássaros sensíveis ao stress como “animal para acariciar” 
é questionável. Crianças também não podem cuidar sozinhas dos pássaros. Um adulto deve assumir 
a responsabilidade e instruir e supervisionar as crianças no trato dos animais.

Informações e postos de contacto
• Brochura: “Pássaros como animais domésticos“ (em alemão, francês, italiano), o prontuário da 

Sociedade Protectora dos Animais Suíça STS pode ser encomendado gratuitamente, enviando 
um envelope-C5 franqueado, com o seu próprio endereço.
Schweizer Tierschutz STS, Dornacherstrasse 101, Postfach, 4008 Basel, Tel. 061 365 99 99, 
Fax 061 365 99 90, www.tierschutz.com, sts@tierschutz.com, consulta geral gratuita (em ale-
mão, francês, inglês), brochuras gratuitas, endereços de grátis, clube de crianças www krax.ch 

• Locais de recolha para periquitos e papagaios APS, secção da associação suíça para protecção 
animal Schweizer Tierschutz STS, Frauenfelderstrasse 95, 9548 Matzingen, Tel. 052 376 45 
45, www.auffangstation.ch; info@auffangstation.ch. Asilo para papagaios, consulta gratuita, 
mediação de papagaios sem abrigo

• Brochuras “Periquitos – Criar animais correctamente” (em alemão, francês, italiano), editado 
pelo instituto veterinário Bundesamt für Veterinärwesen BVET pode ser encomendado gratui-
tamente no BVET ou ser descarregado em PDF no site do BVET, www.bvet.admin.ch e www.
tiererichtighalten.ch.

• Livro vivamente recomendado sobre periquitos: “Entender e criar periquitos de forma apro-
priada para espécie” (só em alemão) Esther Wullschleger Schättin, CHF 36.-, encomendar em 
www.nature-themes.ch 

• Volierenbau (construção de viveiros) Senn, R. Senn, Wiesenweg 2, 3373 Heimenhausen, 
Tel./Fax 062 961 65 68, telemóvel 079 332 95 68, www.volieren.ch, info@volieren.ch 

Editor: 
Schweizer Tierschutz STS, Dornacherstrasse 101, 4008 Basel, 
Tel. 061 365 99 99, Fax 061 365 99 90, www.tierschutz.com, sts@tierschutz.com
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