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Ao ler A Estratégia Mundial de Bem-estar Animal dos Zoológicos e Aquários, fiquei impressionado pela forma como se encaixa no desenvolvimento histórico das 

preocupações éticas com os animais. Estes problemas podem ser vistos encaixando-se aproximadamente em três fases.

Primeira, nos anos 1700 e 1800, numa época em que esportes sangrentos e atos flagrantes de crueldade permaneciam comum e perfeitamente legais, reformadores 

tentaram acabar com a crueldade como parte de um programa mais amplo do progresso social. Isto levou à criminalização da crueldade deliberada e a proibição de 

recreações como lutas com touros e cães de rinha em muitos países.

Em seguida, durante os anos 1900, com o uso institucionalizado em grande escala de animais na produção de alimentos e pesquisa biomédica, o problema fundamental 

da ética animal não foi percebido como atos de crueldade, mas como a utilização de animais para fins utilitários de maneiras que resultaram em privação e cerceamento 

de sua liberdade. Isso deu origem a ideias radicais, tais como os direitos dos animais e a libertação animal, que se opunham a toda propriedade e uso de animais. Ele 

também deu origem a preocupações com o bem-estar ou a ‘qualidade de vida’ dos animais sob cuidados humanos, e uma combinação de tentativas científicas e filosóficas 

para compreender o que constitui uma boa vida para os animais.

No século atual, embora a crueldade persista, e apesar de um grande número de animais continuarem a ser utilizados para fins alimentares e outros, temos, sem dúvida, 

uma mudança para um terceiro estágio. Vemos agora que a crescente população humana está tendo grandes efeitos, não intencionais, sobre os habitantes não-humanos 

do planeta. Nós afetamos os animais, destruindo o seu habitat, poluindo o meio ambiente, introduzindo espécies invasoras em seus sistemas ecológicos, construindo 

estruturas em seus trajetos de vôo, lavrando a terra, cortando as árvores, dirigindo carros, queimando combustível, e assim por diante. Até a presente data, grande parte 

da discussão destas questões centrou-se na “conservação”, que trata a nível de populações e espécies. No entanto, nós reconhecemos agora que essas mesmas atividades 

humanas causam danos aos animais individualmente em grande escala, tornando essas atividades uma grande preocupação para o bem-estar dos indivíduos, bem como 

a conservação das espécies e populações. 

Historicamente, tem havido uma falta de comunicação entre os movimentos de bem-estar animal e de conservação, e até mesmo conflitos ocasionais. Por um lado, a 

conservação muitas vezes foi defendida por pessoas que queriam preservar populações selvagens para atividades, especialmente caça e pesca, que foram questionadas 

pelos bem-estaristas animais e tiveram oposição dos abolicionistas. E atividades voltadas para a conservação, como o controle de pragas e a reintrodução de animais 

muitas vezes resultaram em danos para os animais envolvidos. Claramente, no entanto, em um século, quando tantas atividades humanas levaram a ambos os problemas 

de conservação e bem-estar animal, há muito mais preocupações compartilhadas entre os dois campos do que há diferenças. O que é necessário é uma mentalidade e um 

plano de ação que irá combinar a força de ambos, conservação e bem-estar animal, para enfrentarem seus problemas comuns.

Zoológicos e aquários desempenham papéis importantes e complexos nesta arena. Por um lado, eles têm a oposição, em princípio, dos abolicionistas animais, mesmo 

porque mantêm animais em “cativeiro”. Em segundo lugar, eles são um foco de preocupação do bem-estar animal, porque podem fornecer boa ou má qualidade de vida 

para os seus animais residentes, dependendo da espécie, equipe e instituição. Boas instituições têm respondido a estas preocupações com os programas de pesquisa, 

inovação e monitoramento projetados para melhorar o bem-estar dos animais sob seus cuidados. Em terceiro lugar, muitos zoológicos e aquários se envolvem em ativi-

dades de conservação; se estas são escolhidas e executadas com o bem-estar animal em mente, elas têm o potencial de melhorar o bem-estar de animais selvagens, bem 

como ajudar a conservar espécies e populações. Finalmente, os zoológicos e aquários se comunicam com um grande número de pessoas e, portanto, têm o potencial para 

sensibilizar e mobilizar as pessoas a agirem de maneira a apoiar tanto o bem-estar como a conservação de animais de vida livre.

A Estratégia Mundial de Bem-Estar Animal dos Zoológicos e Aquários é um marco significativo e oportuno. Ela responde a preocupações com o bem-estar dos animais 

nos zoos e aquários através de uma abordagem estruturada para a avaliação e gestão do bem-estar animal pela acreditação, sensibilização da equipe, design dos recintos 

e enriquecimento ambiental. Mas vai mais longe através da incorporação do bem-estar animal nas atividades de conservação dos zoológicos e aquários, tais como pro-

gramas de reprodução e programas de reintrodução de animais na natureza. Ela também inclui o bem-estar animal nas atividades de comunicação ao público dos zoos 

e aquários, e, assim, incentiva as instituições a ajudar os visitantes a apreciarem a necessidade de proteger a vida selvagem na natureza, tanto para fins de conservação 

como de bem-estar dos animais.

A sociedade tem poucas instituições que fazem do bem-estar dos animais selvagens uma preocupação central. Seguindo a Estratégia Mundial de Bem-Estar Animal, os 

zoológicos e aquários pode preencher um papel muito necessário.

Professor David Fraser
Programa de Bem-Estar Animal, Universidade da Columbia Britânica, Vancouver, BC, Canadá

Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal (IFAW)

A Estratégia Mundial de Bem-Estar Animal dos Zoológicos e Aquários é uma leitura impressionante. É claro que considerável reflexão foi feito na sua preparação e os 

princípios e recomendações de bem-estar animal são bem estudados e meticulosos. Ao mesmo tempo que o IFAW acredita que a vida selvagem pertence à natureza, 

reconhecemos que os animais selvagens são mantidos sob cuidados humanos por uma variedade de razões. Em nossa opinião, a principal consideração deve ser para 

o bem-estar dos animais em questão. Por esta razão, a iniciativa de bem-estar animal da WAZA é especialmente importante e, quando implementada, deve melhorar 

a vida dos animais nos zoos e aquários animais em todo o mundo. Nós desejamos à WAZA o melhor nesta empreitada.

Humane Society International (HSI)

Em todo o mundo, muitos milhares de zoológicos e aquários operam com instalações, procedimentos e filosofias que não atendem nem mesmo as normas básicas 

de bem-estar animal. A Estratégia Mundial de Bem-Estar Animal dos Zoológicos e Aquários proporciona orientação prática, científica e de manejo para promover 

a reforma da indústria em um número de áreas críticas. A HSI saúda a liderança da WAZA, e espera ver os seus esforços criarem uma mudança significativa para os 

animais nos zoos e aquários, para os que são e não são membros da WAZA.

Proteção Animal Mundial

Os zoológicos e aquários têm o potencial de desempenhar um papel vital na conservação de espécies selvagens ameaçadas, se forem gerenciados corretamente e de 

acordo com as melhores práticas. A Estratégia Mundial de Bem-Estar Animal dos Zoológicos e Aquários reconhece a importância vital de incorporar considerações 

de bem-estar animal nos planos de gestão dos jardins zoológicos modernos e aquários modernos. A Proteção Animal Mundial saúda a ousada abordagem transparente 

da WAZA e espera que os seus esforços resultem em mudanças positivas para os animais selvagens nos zoológicos e aquários em todo o mundo.

FOUR PAWS

A FOUR PAWS visa ativamente que o bem-estar dos animais nos jardins zoológicos seja progressivamente melhorado. Por isso, apreciamos muito o empenho da 

WAZA em se envolver na implementação de padrões mais elevados para o bem-estar dos animais nos zoológicos e aquários, e damos as boas vindas à Estratégia 

Mundial de Bem-Estar Animal dos Zoológicos e Aquários. Nós confiamos que a aplicação correta das orientações irá contribuir para a melhoria do bem-estar dos 

animais em zoológicos e aquários e irá influenciar positivamente a mudança dentro da comunidade zoológica global.

Sociedade Real pela Prevenção da Crueldade contra os Animais (RSPCA)

Manter animais sob cuidados humanos acompanha grande responsabilidade, não apenas em termos de prevenção do sofrimento, mas também garantir que os animais 

experimentem uma boa qualidade de vida. A RSPCA enaltece a WAZA por reconhecer isso na Estratégia Mundial de Bem-Estar Animal dos Zoológicos e Aquários 

e por fornecer orientação prática para zoológicos e aquários sobre como conseguir isso. A RSPCA espera ver zoológicos e aquários de todo o mundo usando essa 

estratégia para alcançar melhorias reais para a vida dos animais que abrigam.

Wild Welfare

A Wild Welfare apoia fortemente a Estratégia Mundial de Bem-Estar Animal dos Zoológicos e Aquários. Isso vai se tornar o projeto em torno do qual todos os zoos 

e aquários deveriam dirigir os seus esforços em melhorar continuamente os cuidados e bem-estar dos seus animais. Para os zoológicos e aquários justificarem a sua 

existência, eles devem não apenas apresentar os animais de forma a encorajar o seu público a respeitar, compreender e proteger o mundo natural, mas também demon-

strar que estão fornecendo os mais elevados padrões de bem-estar possível. Esta estratégia define o ritmo para todos os zoos e aquários seguirem.
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Nos últimos anos, tem havido avanços significativos no conhecimento sobre os 

animais e a ciência do bem-estar animal. Isso resultou em grandes mudanças 

nos jardins zoológicos e aquários modernos. Considerando que os zoos e aquári-

os do passado eram locais onde os animais eram “apresentados” para o prazer 

dos visitantes, os zoológicos e aquários de hoje devem ser centros de bem-estar 

animal. Eles devem assegurar que as condições para os animais sob seus cuida-

dos são as melhores que podem ser fornecidas. À medida que o conhecimento 

científico sobre animais aumenta, isso deve ser aplicado de forma consistente.

Enquanto continua a haver desafios na implementação global de padrões de 

bem-estar animal; com diferentes atitudes, expectativas sociais e estruturas ju-

risdicionais e de legislação variadas; todos os zoológicos e aquários podem tomar 

uma posição significativa para melhorar a vida dos animais sob seus cuidados. A 

Estratégia Mundial de Bem-Estar Animal dos Zoológicos e Aquários recomen-

da que os zoos e aquários deveriam aplicar um modelo de bem-estar simples - os 

“Cinco Domínios” - e fazer um compromisso contínuo para o bem-estar animal 

em todas as operações e de todos os animais sob seus cuidados. A Estratégia 

recomenda a educação e treinamento contínuos da equipe em bem-estar animal, e 

um compromisso com a pesquisa do bem-estar animal, para a aplicação do conhe-

cimento do bem-estar animal no design de recintos e serem centros de liderança 

em bem-estar animal. 

Embora o objetivo da Associação Mundial de Zoos e Aquários (WAZA) seja a 

ação coletiva de conservação, a Estratégia afirma o compromisso da WAZA para 

conduzir seus membros e zoológicos e aquários colaboradores a desenvolverem 

especialização, liderança e capacitação em bem-estar animal.

A Estratégia Mundial de Bem-Estar Animal dos Zoológicos e Aquários for-

nece orientação sobre como estabelecer e manter padrões de bem-estar ani-

mal aceitáveis e melhores práticas relacionadas. Ela descreve as medidas de 

bem-estar animal e conduta esperadas dos membros da WAZA e suporta a 

evolução contínua de condutas positivas de bem-estar animal dentro da comu-

nidade dos jardins zoológicos e aquários em geral.

Ao fazer isso  WAZA convida seus membros e todos os zoológicos e aquários para:

• Esforçarem-se a atingir padrões elevados de bem-estar para os animais sob 

seus cuidados;

• serem líderes em bem-estar animal, apoiadores e autoridades em bem-estar 

animal; e 

• proporcionarem ambientes que focam nas necessidades físicas e comportamen-

tais dos animais.

Nós sobrepomos a pirâmide de hierarquia de necessidades de Maslow com uma árvore para expressar a aspiração da Estratégia Mundial de Bem-Estar Animal dos 

Zoológicos e Aquários; isto é, para direcionar a atenção do bem-estar animal para as mais altas categorias da pirâmide de bem-estar de Maslow. As raízes da árvore repre-

sentam os requisitos fundamentais críticos para a sobrevivência, incluindo sistemas de nutrição, compreendidos através da experiência e da ciência. No tronco, os cuida-

dos com a saúde encontram as necessidades físicas e de segurança dos animais. A copa é o local das atividades mais variadas e complexas relacionadas com o bem-estar 

que o melhor design e manejo dos zoos e aquários tornaria disponível para os animais. As aves alçando voo da árvore representam, talvez, um ideal dos zoológicos e 

aquários,  mantendo e encorajando habilidades naturais. Assim como uma árvore fornece um habitat complexo para outras espécies, um zoológico ou aquário pode 

promover o bem-estar dos animais para além das suas próprias fronteiras.

H I E R A R Q U I A  D E  N E C E S S I D A D E S  D E  M A S L O W

G E R A L   |   S u m á r i o  E x e c u t i v o

Acreditamos que os zoológicos e aquários têm a responsabilidade de atingir elevados padrões de 

bem-estar animal em apoio aos seus objetivos como organizações conservacionistas modernas.

SMITHSONIAN’S NATIONAL ZOOLOGICAL PARK, DC, USA
Um membro da equipe do zoológico treina para encorajar comportamentos naturais em um leão-marinho
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Chapítulo 1: Bem-Estar Animal e sua Avaliação

1. Desenvolver uma declaração de bem-estar animal para a sua instituição que 

reflita um claro compromisso com os princípios de bem-estar animal.

2. Atender às necessidades físicas e comportamentais dos animais ao fornecer os 

seus cuidados. Isso inclui a criação de oportunidades para que se beneficiem de 

desafios e escolhas gratificantes sempre que for praticável.

3. Buscar o aperfeiçoamento contínuo da compreensão do bem-estar animal para 

melhor promover estados positivos de bem-estar em todas as espécies manti-

das pela sua instituição.

4. Implementar processos de monitoramento do bem-estar animal com base 

científica que usem índices alinhados com estados físicos/funcionais e 

atividades comportamentais dos animais.

5. Usar o modelo dos ‘Cinco Domínios’ para compreender e avaliar diferentes es-

tados de bem-estar animal.

6. Promover o conhecimento e a compreensão do bem-estar animal e da sua 

gestão dentro da comunidade em geral.

Capítulo 2: Monitoramento e Gerenciamento do Bem-Estar Animal

1. Fazer que a acreditação baseada em bem-estar animal seja uma prioridade. Isto 

pode ser feito através da sua associação regional de zoológicos e aquários ou 

pela adoção de normas de bem-estar e de monitoramento utilizadas por outras 

regiões ou países.

2. Certificar-se de que a equipe de cuidados dos animais tem competência e for-

mação científica, mantendo-a a par dos mais recentes avanços em métodos 

de monitoramento da saúde e bem-estar animal, e em contato com outros 

organismos e organizações profissionais para compartilhar conhecimento e 

melhores práticas.

3. Desenvolver e manter uma cultura de equipe que pratique informes e monito-

ramento regulares da saúde e comportamento dos animais. Manter e atualizar 

todos os registros de animais associados.

4. Usar dados atualizados de pesquisas em bem-estar animal, colaborando com 

outras instituições para estabelecer um banco de dados de bem-estar animal 

para animais individuais e grupos para permitir a comparação com novos dados.

5. Examinar minuciosamente como os animais são transportados e eliminar os 

eventuais riscos ao bem-estar animal. Desenvolver planos para transportar 

animais que também respeitem eventuais normas nacionais e internacionais 

relevantes. Exigir que as normas e práticas de bem-estar animal das instituições 

receptoras sejam verificadas e vistas para serem iguais ou superiores às descritas 

nesta Estratégia e da política da associação regional de zoológicos e aquários.

6. Empregar veterinários, biólogos, cientistas de bem-estar e especialistas com-

portamentais com experiência em uma ampla gama de taxa para garantir 

elevados padrões de bem-estar animal e cuidados na saúde, incluindo inter-

venções preventivas de cuidados na saúde.

7. No que diz respeito aos cuidados de toda a vida, desenvolver planos integrais 

de saúde dos animais e, se necessário, políticas especializadas que incluam 

atender às necessidades especiais de animais muito jovens, doentes, feridos e 

geriátricos.

8. Colocar em prática planos para prevenir e lidar com surtos de doenças animais, 

Capítulo 3: Enriquecimento Ambiental

1. Aprimorar as habilidades, a cultura interna e o compromisso da equipe 

para incorporar estratégias e atividades de enriquecimento para o manejo 

diário de todos os animais sob seus cuidados. Revisar regularmente estas 

estratégias e atividades e fornecer treinamento contínuo para a equipe 

nesta área.

2. Apresentar diferentes enriquecimentos que forneçam desafios, escolhas 

e conforto aos animais para maximizar a sua saúde psicológica. Mudá-los 

quando for apropriado e projetá-los para estimular uma diversidade de 

comportamentos naturais específicos da espécie.

3. Usar o reforço positivo como uma ferramenta de enriquecimento e 

treinamento.

4. Avaliar o sucesso e falhas do enriquecimento e compartilhar estes sucessos 

e fracassos com outros zoológicos e aquários para melhorar o seu próprio e 

o conhecimento e atividades de enriquecimento dos outros.

5. Incorporar o enriquecimento ambiental no projeto e atualizações dos 

recintos.

6. Compartilhar histórias de enriquecimento com os visitantes para ampliar 

a compreensão e educação da biologia e bem-estar animal.

7. Usar enriquecimento específico e baseado em metas projetado para 

atender necessidades comportamentais específicas.

Capítulo 4: Design dos Recintos

1. Definir características ambientais que promovam um bom bem-estar 

animal espécie-específico e incluir estas como critérios primários do design 

e atualizações de todos os recintos; assegurar características apropriadas 

para a espécie com base em pareceres baseados na ciência e em dados 

atualizados.

2. Procurar assegurar que as necessidades físicas e comportamentais dos 

animais sejam satisfeitas. Fornecer desafios ambientais que estimulem a 

curiosidade e engajamento, assim como a escolha de acesso a elementos 

naturais, incluindo mudanças sazonais. Acomodar também as necessidades 

de mudança de um animal ou grupo de animais ao longo do tempo.

3. Certificar-se de que os recintos permitem oportunidades para separação 

dos animais, conforme exigido para o manejo do bem-estar animal.

4. Garantir que os membros da equipe possam segura e facilmente se envolver 

na manutenção, cuidado e treinamento para que os animais tenham uma 

vida rica e gratificante sem estresse indevido ou lesão.

5. Instituir um monitoramento para avaliar a qualidade do projeto do recinto. 

Encontrar soluções criativas e compartilhá-las com os outros.

6. Explicar sobre o bem-estar dos animais nos recintos e abastecer os 

visitantes com informações sobre ações pessoais que podem tomar para 

melhorar o bem-estar dos animais em qualquer lugar.

7. Considerar a oferta de recursos que permita aos animais múltiplas escolhas 

contínuas apropriadas para cada espécie ou controle sobre seu ambiente.

Capítulo 5: Programas de Reprodução e Planejamento de Coleção

1. Introduzir e seguir os planos de reprodução e recomendações de manejo de 

espécies que se alinham com os planos de conservação das espécies em geral 

e visam minimizar as consequências negativas de bem-estar para os animais.

2. Facilitar o manejo de bem-estar positivo durante os eventos de reprodução 

através do uso, por exemplo, do monitoramento do estro, separações de animais 

e contínuas observações qualificadas.

3. Usar uma equipe profissional, admitindo especialistas externos se necessário, 

para supervisionar as questões de bem-estar animal relacionadas com a repro-

dução de animais.

4. Quando reproduzir animais para a reintrodução, dar uma atenção específica 

para equilibrar o bem-estar animal com a sobrevivência na natureza e reposição 

das populações selvagens.

5. Desenvolver e utilizar uma política de eutanásia clara, que descreva as 

circunstâncias para o uso da eutanásia e aqueles que são obrigados a cumpri-la.

6. Assegurar que as considerações de bem-estar animal específicas para cada espécie 

sejam plenamente integradas ao planejamento de coleção a longo prazo que 

garanta que os animais possam receber cuidados por toda a vida e um alto nível de 

bem-estar ao longo da vida.

7. Certificar-se de que, ao considerar transações internas de animais, todos sejam 

provenientes de fontes que não têm impacto sobre as populações selvagens ou 

reforcem a produção comercial de animais selvagens, onde o bem-estar animal 

pode ser comprometido.

Capítulo 6: Bem-Estar na Conservação

1. Estabelecer o bem-estar animal como um componente em todas as atividades 

de conservação e projetos apoiados pela sua instituição.

2. Trabalhar com organizações de conservação em campo parceiras e 

colaborar no conhecimento sobre o bem-estar animal e as habilidades que 

são relevantes para as suas operações de campo, incluindo, por exemplo, 

projetos de reintrodução.

3. Avaliar se as implicações de bem-estar animal nas intervenções de manejo são 

compensadas pelos seus benefícios na conservação.

4. Desenvolver a compreensão da importância de procedimentos integrados na 

conservação das espécies que incluam a avaliação do bem-estar animal.

5. Certificar-se de que, em seu trabalho de conservação, e no trabalho de seus 

parceiros de conservação, a avaliação das necessidades de um indivíduo e 

para a promoção do bem-estar animal positivo são consideradas em todos os 

momentos.

Capítulo 7: Bem-Estar Animal nas Pesquisas  

1. Priorizar o bem-estar animal e monitoramento do bem-estar como áreas para 

pesquisa em colaboração com universidades, centros de pesquisa e outras insti-

tuições zoológicas.

2. Continuar a usar e aplicar as conclusões com base em uma investigação científica 

sólida para apoiar o bem-estar animal na gestão do zoológico e aquário.

3. Usar um comitê de pesquisa, bem-estar e ética animal, ou entidade similar, com 

representação externa para analisar e supervisionar as atividades de pesquisa e 

propiciar um maior rigor científico através de suas operações.

Capítulo 8: Parcerias em Bem-Estar Animal  

1. Tornar-se um centro reconhecido pela experiência em bem-estar animal e ajudar e 

aconselhar outras instituições sobre o bem-estar animal.

2. Certificar-se de que toda a equipe relevante, incluindo os seus membros da equipe de 

manejo animal e veterinária, colaborem estreitamente e estejam atualizados com as 

normas profissionais de saúde e bem-estar animal.

3. Colaborar e estabelecer parcerias com universidades, centros de pesquisa e outras 

instituições zoológicas para aprofundar a compreensão dos estados de bem-estar dos 

animais e senciência animal.

4. Estabelecer parcerias com organizações de bem-estar animal e especialistas em bem-

estar animal externos, através de representação em comitês de bem-estar e ética animal 

ou entidades similares, na revisão do bem-estar animal na sua instituição.

5. Estabelecer parcerias ou “mentoria” com instituições zoológicas que necessitam 

de orientação para alcançar resultados de bem-estar positivos para os animais sob 

seus cuidados. Isto pode ser através de intercâmbios de equipe, oportunidades de 

treinamento, intercâmbio de procedimentos ou subsídios de financiamento.

Capítulo 9: Engajamento e Interações com os Visitantes 

1. Evitar o uso de animais em quaisquer experiências interativas quando o seu bem-

estar puder ser comprometido.

2. Realizar avaliações de bem-estar animal específicas e monitoramento contínuo de 

todos os animais individuais que são usados em experiências interativas. Retirar 

animais de tais atividades se os índices comportamentais e outros de estresse forem 

elevados.

3. Certificar-se de que a mensagem que acompanha todas as experiências interativas 

e a intenção de quaisquer apresentações relacionadas é aumentar a consciência de 

conservação e/ou alcançar resultados pela conservação.

4. Não realizar, contribuir ou participar de shows de animais, exposições ou experiências 

interativas onde os animais realizam comportamentos não naturais. A conservação 

das espécies deve ser a mensagem e/ou propósito primordial.

5. Definir um conjunto de procedimentos que assegure que todos os animais em seu  

zoológico ou aquário são tratados com respeito. Isto inclui a forma como os animais 

são descritos e apresentados.

6. Explicar, por meio de palestras, placas e/ou interpretações, como as melhorias no 

bem-estar dos animais foram feitas em sua instituição.

7. Acessar e utilizar o corpo de conhecimentos e competências que está subjacente à 

avaliação da eficácia da educação ambiental quando se considera o desenvolvimento 

de experiências interativas para garantir que os benefícios são compeendidos.

4. Desenvolver uma política de pesquisa e protocolos de pesquisa para garantir que, em 

todas as pesquisas envolvendo animais, quaisquer potenciais preocupações com o 

bem-estar animal sejam claramente identificadas e qualquer comprometimento seja 

minimizado, transitório e justificado em termos dos objetivos da pesquisa.

5. Trabalhar ativamente para ajudar os parceiros de pesquisa a promover estados de bem-

estar animal positivos.

6. Incentivar a medicina da conservação como uma área de atividade baseada em 

pesquisa dentro da sua instituição para melhorar o bem-estar dos animais em geral e o 

bem-estar na conservação em particular.

incluindo a transmissão de doenças entre animais e pessoas, e assegurar que 

protocolos de quarentena estejam disponíveis quando necessário.
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A relevância global do desenvolvimento da Estratégia Mundial de Bem-Estar 

Animal dos Zoológicos e Aquários pela Associação Mundial de Zoos e Aquários 

(WAZA) está de acordo com um acentuado aumento do interesse internacional 

no bem-estar animal e na sua gestão, o que ocorreu nos últimos 25 anos, e, 

especialmente, durante os últimos 15 anos. Existem inúmeros exemplos de 

atividades internacionais, nacionais e regionais e destinadas a melhorar o 

bem-estar animal, algumas das quais são enumeradas abaixo.

Primeiro, a iniciativa global de bem-estar animal da Organização Mundial de 

Saúde Animal (OIE) instigada em 2001, a subsequente formulação de 14 padrões 

de bem-estar animal para diferentes espécies ou atividades focadas em animal 

e, com cada norma concluída, a sua adoção por unanimidade pelos membros 

da OIE, que atualmente abrange 180 países. Note-se também a capacidade de 

elaboração de atividades de bem-estar animal da Organização para a Alimentação 

e Agricultura das Nações Unidas (FAO), o desenvolvimento pela Organização 

Internacional de Normatização (ISO) de Especificações de Técnicas de Manejo 

do Bem-Estar Animal, e a liderança global do setor privado por organizações tais 

como a Safe Supply of Affordable Food Everywhere (SSAFE), todos concebidos 

para incorporar o bem-estar animal na boa prática dos processos.

Da mesma forma, associações veterinárias nacionais e internacionais, bem 

como organizações internacionais que representam diferentes setores agrícolas, 

têm adotado políticas de bem-estar animal, e empresas de processamento e 

distribuição de alimentos internacionais estão cada vez mais exigindo que os seus 

fornecedores atendam a padrões específicos de bem-estar animal. Além disso, as 

grandes instituições bancárias, tais como a Corporação Financeira Internacional 

(IFC, uma subsidiária do Grupo Banco Mundial), o Banco Europeu para a 

Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) e o Grupo Rabobank, desenvolveram 

ou estão desenvolvendo critérios de empréstimo que incluem, como uma pré-

condição para um empréstimo, que seus clientes agrícolas cumpram normas de 

bem-estar animal.

Finalmente, organizações não-governamentais como a Proteção Animal Mundial 

(anteriormente Sociedade Mundial de Proteção Animal), Compassion in World 

Farming (CIWF) e outras continuam a ter influência positiva através de várias 

iniciativas e projetos, incluindo uma proposta de que as Nações Unidas adotem 

uma Declaração Universal de Bem-Estar Animal, um projeto de Índice de Proteção 

Animal para classificar as políticas de bem-estar animal dos governos dos países, 

utilizando um conjunto de indicadores essenciais e um projeto de avaliação 

comparativa de negócios para o bem-estar animal (BBAW).

Esta estratégia tem como objetivo proporcionar um novo impulso às grandes 

mudanças que ocorreram dentro dos jardins zoológicos e aquários modernos 

durante os últimos 20 anos, mudanças que foram guiadas pela publicação da 

Estratégia Mundial de Conservação dos Zoológicos em 1993, a Estratégia 

Mundial de Conservação dos Zoológicos e Aquários em 2005, a Estratégia 

Global dos Aquários para Conservação e Sustentabilidade em 2009 e a revisada 

Estratégia Mundial de Conservação dos Zoológicos e Aquários em 2015. Note-

se que o papel principal desta Estratégia é a orientação. Ela destaca algumas 

atividades dos zoos e aquários que podem ter impactos negativos no bem-estar 

animal, como esses impactos podem ser minimizados, e chama a atenção para 

abordagens que podem contribuir para a promoção de estados positivos de bem-

estar e seu reconhecimento. Ela não consiste de normas de bem-estar animal 

prescritivas. Nem procura impor mudanças políticas relacionadas com o bem-

estar dos animais em zoológicos e aquários, embora algumas sugestões sejam 

feitas sobre as áreas onde o desenvolvimento de políticas pertinentes possa ser 

considerado. Isto está de acordo com o Código de Ética e Bem-Estar Animal da 

WAZA, adotado em 2003 (ver anexo).

Internacionalmente, tomar medidas práticas para melhorar o bem-estar dos 

animais nos jardins zoológicos e aquários de um país pode ser concebido em 

termos de uma ‘jornada’, onde os participantes chegaram a diferentes fases. 

Algumas dessas instituições estarão próximas ao início, algumas estarão em 

fases intermediárias e outras irão ter viajado uma distância substancial. Além 

disso, a complexa dinâmica dos principais fatores que interagem e influenciam a 

jornada em diferentes países irão determinar a rota exata e velocidade da viagem 

em cada caso. Esses fatores podem incluir imperativos sócio-culturais, preceitos 

religiosos, questões éticas, dificuldades econômicas, a dimensão e natureza do 

engajamento político, visões históricas e atuais sobre o lugar dos animais na 

sociedade, e o que entende-se sobre bem-estar animal. No entanto, a ampla gama 

de progresso aparente na jornada dentro das instituições membros da WAZA 

oferece oportunidades consideráveis   para a interação construtiva entre aquelas 

cujos percursos estão bem avançados e aquelas onde ainda há alguma distância a 

ser percorrida. O uso desta Estratégia é antecipado para facilitar tal engajamento 

construtivo entre os membros..

Mais especificamente, esta Estratégia fornece orientações aos zoológicos e 

aquários para atingirem padrões elevados de bem-estar animal em apoio aos 

seus objetivos de conservação, educação, pesquisa e recreação. Ela fornece um 

breve relato dos conhecimentos científicos atuais de bem-estar animal e sua 

avaliação (Capítulo 1). Ela reconhece que atingir elevados padrões de bem-

estar deve ser suportado pelo monitoramento com base científica direcionado 

a alcançar um bom cuidado com os animais, e descreve brevemente meios 

objetivos de fazê-lo (Capítulo 2). Tal monitoramento e cuidados precisam se 

concentrar tanto na minimização de estados negativos de bem-estar como, 

sempre que possível e adequado, para a promoção de estados positivos de 

bem-estar. Iniciativas de enriquecimento ambiental adotadas pela equipe 

para fornecer aos animais oportunidades de desafio e escolha (Capítulo 

3), alinhadas com um design dos recintos que melhora o conforto, prazer, 

interesse e confiança dos animais (Capítulo 4), são elementos importantes na 

promoção de estados de bem-estar positivos.

A Estratégia reconhece que algumas atividades, tais como reprodução, 

translocações, retorno à vida selvagem e similares, que são projetadas para 

darem suporte a populações sustentáveis de espécies dentro dos zoológicos 

e aquários e na natureza, podem às vezes dar origem a um comprometimento 

do bem-estar animal (Capítulo 5) . No entanto, ela observa que, quando tais 

atividades forem realizadas, devem ser adotadas abordagens onde a minimização 

das consequências negativas de bem-estar é integrada com o objetivo de manejo 

sustentável das espécies (Capítulo 6). Assim, o objetivo geral é, sempre que 

possível, harmonizar a conservação da vida selvagem e os objetivos e atividades 

de bem-estar animal.

A Estratégia enfatiza a importância da adoção de uma abordagem científica, 

baseada em evidências, tanto para o manejo do bem-estar animal como para a 

conduta de pesquisas no zoológico e aquário (Capítulo 7). Além disso, ressalta-

se o valor de trabalhar de forma colaborativa e abertamente com os colegas 

externos e outras partes interessadas que estejam dispostos a participar de 

forma construtiva nas discussões e atividades (Capítulo 8). 

O objetivo geral é ampliar as bases da disciplina, experimentais e de 

competências exercidas sobre todos os elementos-chave do manejo do bem-

estar animal que são projetados para melhorar a vida dos animais nos zoos e 

aquários. Finalmente, embora reconhecendo a necessidade de envolvimento 

do visitante, a importância de proteger e melhorar o bem-estar dos animais em 

todas as suas interações com os visitantes é realçada (Capítulo 9).

Cada capítulo é estruturado de modo que as recomendações que incidem 

principalmente sobre possíveis desenvolvimentos de políticas sejam sugeridas no 

início. O conteúdo material do capítulo é então apresentado, e o capítulo termina 

com uma lista de verificação que traduz, principalmente, o conteúdo do capítulo 

em possíveis ações específicas.

No desenvolvimento desta estratégia, queremos agradecer sinceramente aos 

autores contribuintes e suas instituições (ver página 4), bem como aos seguintes 

colaboradores adicionais: Georgina Allen, Andrew Baker, Tiffany Blackett, Miriam 

Brandt, Lee Ehmke, Frank Göritz, Brij Gupta, Becca Hanson, Robert Hermes, 

Thomas Hildebrandt, Warner Jens, David Jones, Pia Krawinkel, Jörg Luy, Lance 

Miller, Leo Oosterweghel e Greg Vicino. David Fraser gentilmente escreveu 

o prefácio, Júlia Hanuliaková forneceu o desenho da pirâmide de bem-estar, 

Georgina Allen ajudou com a edição e Megan Farias, juntamente com Martha 

Parker e Peter Riger, diagramou a Estratégia. Somos gratos a quem comentou sobre 

os primeiros rascunhos da Estratégia: Heather Bacon, Claire Bass, Sally Binding, 

Wen-Haur Cheng, Ros Clubb, Peter Clark, Neil D’Cruze, Danny de Man, Gerald 

Dick, Peter Dollinger, Dag Encke, Karen Fifield, Jenny Gray, Myfanwy Griffith, 

Robert Hubrecht, Jörg Junhold, Ron Kagan, Thomas Kauffels, Theo Pagel, Thomas 

Pietsch, Peter Pueschel, Alex Rübel, Simon Tonge, William van Lint, Kris Vehrs, 

Gisela von Hegel, Sally Walker e John Werth. O Houston Zoo generosamente 

patrocinou a produção desta Estratégia.

Somos gratos pela colaboração prestada por membros do Conselho da WAZA 

e pelos participantes do dois workshops da Estratégia em 2013 e 2015, com 

representantes da comunidade mundial de zoológicos e aquários e instituições 

acadêmicas. Nós particularmente gostaríamos de agradecer aos representantes 

das seguintes organizações não-governamentais internacionais de proteção 

animal, que muito nos ajudaram no desenvolvimento desta Estratégia: FOUR 

PAWS, Humane Society International (HSI), Fundo Internacional para o Bem-

Estar Animal (IFAW), Sociedade Real pela Prevenção da Crueldade contra 

os Animais (RSPCA), Federação das Universidades pelo Bem-Estar Animal 

(UFAW), Wild Welfare e Proteção Animal Mundial. Infelizmente, Peter Pueschel 

(Diretor para Acordos Internacionais Ambientais, IFAW) faleceu durante o 

desenvolvimento desta Estratégia. Sua memória viverá dentro destas páginas.

                   David J. Mellor                  Susan Hunt                  Markus Gusset

 

Susan Hunt

P R E FÁ C I O

O desenvolvimento desta estratégia reflete e contribui para outras ini-

ciativas destinadas a melhorar a compreensão mundial do bem-estar 

animal e sua melhoria.

HOUSTON ZOO, TX, USA
Um filhote do ameaçado tetraz-da-pradaria-de-Attwater eclode no Houston Zoo 
e recebe cuidados antes de ser solto na natureza.
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CONTEXTO

Em um mundo cada vez mais urbanizado, os zoológicos e aquários visam conectar 

as pessoas com a natureza. Como uma interface essencial entre os seres humanos 

e o mundo natural, os zoos e aquários permitem que as pessoas experimentem 

a vida selvagem em ambientes seguros e envolventes. Eles também contribuem 

para a conservação da biodiversidade do mundo, e ao mesmo tempo, procuram 

aumentar a compreensão e apreciação da vida selvagem. Além disso, através da 

melhoria da educação ambiental, a conscientização da comunidade, defesa e 

outras atividades, os zoológicos e aquários procuram incentivar a conservação da 

vida selvagem e dos ambientes naturais.

Os principais zoológicos e aquários situam o bem-estar animal como primário para 

suas operações. Enquanto a conservação da vida selvagem é o propósito central dos 

principais zoos e aquários, procurar alcançar estados de bem-estar animal positivos 

é uma atividade fundamental.

 Os zoológicos e aquários mantêm elevados padrões de bem-estar dos animais uti-

lizando o conhecimento científico e a experiência prática para orientar o manejo de 

todas as espécies que abrigam. Além disso, eles oferecem oportunidades para com-

binar a ciência da vida selvagem e a ciência do bem-estar animal para melhorar o 

conhecimento espécie-específico necessário para garantir a sobrevivência e gerir o 

bem-estar da vida selvagem e outros animais sob seus cuidados.

Muitas das expectativas das sociedades sobre o que são formas aceitáveis e 

inaceitáveis de tratamento dos animais, principalmente mamíferos e aves, 

foram alteradas conforme a compreensão de suas necessidades físicas e 

comportamentais têm crescido. Hoje, há um interesse significativo na forma 

como bons padrões de bem-estar animal podem ser mantidos quando as 

práticas relacionadas com a conservação são aplicadas aos animais selvagens. 

A conservação e manejo do bem-estar tornaram-se intimamente ligados, 

proporcionando oportunidades para desenvolver soluções pragmáticas para 

promover os propósitos do bem-estar animal e a conservação das espécies, 

enquanto, ao mesmo tempo, gerir as suas necessidades às vezes conflitantes

QUAL É O PROPÓSITO DESTA ESTRATÉGIA?

Os zoológicos e aquários modernos existem principalmente para fins de 

conservação da vida selvagem, usando engajamento em campo, educação 

ambiental, conscientização pública, defesa, programas de reprodução, captação 

de recursos, colaboração em pesquisas e parcerias para atingir seus objetivos. 

Um zoológico ou aquário moderno utiliza as informações, evidências e 

conhecimento mais atualizados para realizar a sua missão de conservação e 

tem um compromisso permanente com progresso contínuo na melhor prática 

holística de cuidados com os animais.

A Estratégia Mundial de Bem-Estar Animal dos Zoológicos e Aquários 

fornece orientação sobre como estabelecer e manter padrões de bem-

estar animal aceitáveis e as melhores práticas no domínio deste âmbito. 

Ela também fornece informações para ajudar os zoológicos e aquários a 

demonstrar uma compreensão do bem-estar animal e colocar isso em ação.

A natureza diversa das coleções de animais em jardins zoológicos e aquários 

apresenta desafios de manejo maiores do que são normalmente encontrados por 

instituições que têm espécies muito mais estreitas para se concentrar, como as do 

setor agrícola. A amplitude de conhecimento exigida é proporcionalmente muito 

mais ampla. Assim são as exigências de se manter atualizado com novas práticas 

de manejo cientificamente validadas, destinadas a apoiar a melhoria contínua nos 

cuidados com os animais. Isso requer um alto nível de compromisso da política 

institucional e equipe capacitada com experiência prática adequada. Estes são 

componentes essenciais para alcançar o bem-estar animal.

ÉTICA ANIMAL E BEM-ESTAR ANIMAL

É útil distinguir entre ética animal e bem-estar animal. A ética aborda as questões 

relativas à forma como os grupos de pessoas decidem por regular seu comporta-

mento, tais como as decisões que tomam sobre o que é legítimo e aceitável em 

busca de seus objetivos, e o que não é, e os motivos dessas decisões. Assim, a ética 

animal pode ser vista para identificar um impulso baseado em valores para todas 

as instituições que abrigam animais, incluindo zoológicos e aquários, para apon-

tar para os padrões de bem-estar dos animais em suas atividades. Existem várias 

I N T R O D U Ç Ã O

Esta Estratégia é um guia para zoológicos e aquários atingirem 

elevados padrões de bem-estar animal em apoio aos seus objeti-

vos como instituições modernas de conservação.

N O S S O  C O M P R O M I S S O  É : 

• Esforçar-nos para alcançar elevados padrões de bem-estar para os animais 

sob nossos cuidados;

• sermos líderes, defensores e assessores das autoridades no bem-estar dos 

animais; e

• proporcionar ambientes que foquem nas necessidades físicas e com-

portamentais dos animais.

A O  FA Z E R  I S S O,  N Ó S  N O S  C O M P R O M ET E M O S  A :

• Tratar todos os animais em nossos zoológicos e aquários com respeito;

• fazer de elevadas normas de bem-estar animal o foco principal das nossas 

atividades de reprodução;

• assegurar que todas as decisões de reprodução são sustentadas pela ciência 

do bem-estar animal e ciência veterinária mais atuais;

• construir e compartilhar com colegas de animais conhecimento, habilidades 

e conselhos das melhores práticas do cuidado e bem-estar animal;

• cumprir com as normas específicas de bem-estar animal estabelecidas 

pelas associações regionais de zoológicos e aquários e a WAZA; e

• cumprir com os códigos de prática, regulamentos e legislação jurisdicionais 

e nacionais, bem como tratados internacionais relacionados aos cuidados e 

bem-estar animal.

teorias éticas que são relevantes para isso, mas uma discussão delas está fora do 

âmbito desta Estratégia. Note, no entanto, que, neste contexto, um compromisso 

primordial para alcançar os mais elevados padrões de bem-estar animal nas cir-

cunstâncias concretas de cada zoológico e aquário, e um compromisso igual para 

estas instituições para melhorar essas circunstâncias em que tais são possíveis e 

necessárias, são eticamente orientadas.

Existem duas principais características do bem-estar animal que são relevantes 

para zoológicos e aquários. A primeira é a satisfação das necessidades básicas de 

sobrevivência dos animais por alimento, abrigo, saúde e segurança. A segunda é 

por melhorar seu bem-estar acima deste mínimo de sobrevivência, aumentando as 

oportunidades para que os animais tenham experiências positivas, com foco, por 

exemplo, no seu conforto, prazer, interesse e confiança. Embora o objetivo seria o 

de alcançar ambos, há circunstâncias em que não é fácil de aplicar. Por exemplo, 

uma necessidade urgente de conservação para assegurar a sobrevivência de alguma 

espécie ameaçada pode, às vezes, sobrepor este duplo objetivo. Deve-se reconhecer 

que, apesar de ambientes subótimos poderem alcançar o sucesso de curto prazo, eles 

podem ser menos propensos a suportar os resultados da conservação a longo prazo. 

Gestores e a equipe de cuidados com os animais devem declaradamente tentar 

fornecer experiências positivas para os animais, independentemente de limitações 

de recursos ou instalações e necessidades de conservação.

Estas e outras questões são abordadas nesta Estratégia. O primeiro capítulo 

apresenta um breve relato sobre a nossa atual compreensão científica do bem-

estar animal e da sua avaliação. Os capítulos seguintes descrevem as implicações 

do monitoramento e manejo do bem-estar animal; enriquecimento ambiental; 

design de recintos; programas de reprodução e planejamento de plantel; bem-

estar na conservação; bem-estar animal nas pesquisas; parcerias em bem-estar 

animal; e engajamento e interação com os visitantes.

PANTANAL, BRASIL
JACARÉ

Os principais zoológicos e aquários do mundo que são membros da WAZA devem 

ter um compromisso contínuo com o bem-estar animal. A declaração a seguir 

descreve a base do compromisso dos afiliados à WAZA:

D E C L A R A Ç Ã O  D E  C O M P R O M I S S O  C O M
O  B E M - E S T A R  A N I M A L  WA Z A

Os zoológicos e aquários têm a 

responsabilidade de atingir elevados padrões 

de bem-estar animal em apoio aos seus 

objetivos como instituições de conservação 

modernas.
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RECOMENDAÇÕES

Para realizar o nosso compromisso com elevados padrões de bem-estar animal, a 

Estratégia Mundial de Bem-Estar Animal dos Zoológicos e Aquários apela às suas 

instituições membro para:

1. Desenvolver uma declaração de bem-estar animal para a sua instituição que 

reflita um claro compromisso com os princípios de bem-estar animal.

2. Atender às necessidades físicas e comportamentais dos animais ao fornecer os 

seus cuidados. Isso inclui a criação de oportunidades para que se beneficiem de 

desafios e escolhas gratificantes sempre que for praticável.

3. Buscar o aperfeiçoamento contínuo da compreensão do bem-estar animal para 

melhor promover estados positivos de bem-estar em todas as espécies mantidas 

pela sua instituição.

4. Implementar processos de monitoramento do bem-estar animal com base 

científica que usem índices alinhados com estados físicos/funcionais e atividades 

comportamentais dos animais.

5. Usar o modelo dos ‘Cinco Domínios’ para compreender e avaliar diferentes 

estados de bem-estar animal.

6. Promover o conhecimento e a compreensão do bem-estar animal e da sua gestão 

dentro da comunidade em geral.

INTRODUÇÃO

O que é bem-estar animal? Como idéias sobre o bem-estar animal se aplicam a 

zoológicos e aquários? Apesar de existirem várias maneiras diferentes de pensar 

sobre o bem-estar animal, a ciência que o sustenta continua a avançar, onde o prin-

cipal foco tem sido em mamíferos e aves. A seguinte descrição de bem-estar ani-

mal fornece insights úteis (Organização Mundial de Saúde Animal - OIE):

O bem-estar animal significa como um animal lida com as condições em 

que vive. Um animal está em bom estado de bem-estar, se (como indicado 

por evidências científicas) é saudável, confortável, bem nutrido, seguro, 

capaz de expressar comportamento inato, e se ele não está sofrendo de es-

tados desagradáveis, como dor, medo e angústia . O bom bem-estar animal 

requer prevenção de doenças e tratamento veterinário, abrigo adequado, 

manejo, nutrição, manuseio humanizado e o abate/sacrifício humanizado. 

O bem-estar animal se refere ao estado do animal; o tratamento que um an-

imal recebe é coberto por outros termos, tais como cuidados com os animais, 

neonatologia animal e tratamento humano. 

O bem-estar animal se refere ao estado de um animal, incluindo os sentimentos sub-

jetivos e sensações que experimenta como resultado de sua saúde física e influências 

circundantes. Por exemplo, um animal pode experimentar estados negativos, como 

a sensação de fome se há alimento insuficiente, dor se ele está ferido e medo se ele 

está ameaçado. Um animal normalmente procura reduzir ou evitar estas e outras ex-

periências negativas, especialmente quando são intensas, e seria considerado como 

estando em um estado negativo (ou pobre) de bem-estar se não for possível fazê-lo.

Os avanços na ciência do bem-estar animal têm destacado a importância de se 

considerar os estados psicológicos dos animais quando avaliamos o bem-estar 

ao longo do tempo. Portanto, não são apenas as necessidades físicas/funcionais 

dos animais que requerem atenção ao cuidar de animais em zoológicos e 

aquários, mas a integração destes com o seu potencial para ter uma ampla 

gama de experiências. Assim, a ciência do bem-estar animal não só confirmou 

que os animais podem ter experiências negativas, mas também demonstrou a 

existência de experiências positivas. O bem-estar animal é, portanto, entendido 

como um contínuo que varia desde o muito pobre até o muito bom.

A promoção de estados de bem-estar animal positivos requer diferentes aborda-

gens para minimizar os estados de bem-estar negatives dos animais. Os zoológi-

cos e aquários modernos devem trabalhar para minimizar a ocorrência de esta-

dos negativos em seus animais e, ao mesmo tempo, devem fazer esforços para 

promover estados positivos.

Então, quais são os estados de bem-estar animal positivos? Os animais 

experimentam um estado geral positivo de bem-estar quando as suas 

necessidades físicas e comportamentais são atendidas e quando o ambiente 

lhes proporciona desafios e escolhas gratificantes ao longo do tempo. Ao longo 

desta Estratégia, os zoológicos e aquários são convidados a almejar elevados 

padrões de bem-estar animal, utilizando abordagens destinadas a permitir que 

os animais tenham experiências positivas. Isto envolve compreender princípios 

baseados na ciência, incentivando a pesquisa e reconhecendo a importância da 

experiência da equipe, monitorando habilidades e cuidados veterinários.

Milhares de espécies diferentes são mantidas em zoológicos e aquários em todo o 

mundo, de modo que manejar o seu bem-estar é complexo em termos da diversi-

dade de conhecimento necessária. Até agora, o bem-estar da mega-fauna tem rece-

bido atenção especial. Em alguns casos, tais como elefantes e algumas espécies de 

primatas, os padrões de cuidados relacionados com o bem-estar são melhor com-

preendidos. No entanto, ainda há muito a ser feito, especialmente com mamíferos 

e aves menos bem estudadas, e outros vertebrados sencientes. Um grande desafio é 

expandir continuamente o conhecimento e experiência necessários para manejar 

as espécies, e para entender melhor como o ambiente e neonatologia no zoológico 

ou aquário tem um impacto no bem-estar animal, de modo que, eventualmente, 

estados de bem-estar positivos possam ser promovidos em todos eles. Um número 

de zoológicos e aquários estabeleceram instalações dedicadas a aprofundar a nossa 

compreensão do bem-estar animal (ver estudo de caso 1.1).

SOBREVIVÊNCIA, DESAFIOS E ESCOLHAS

Para que um animal tenha experiências positivas, muitas das suas necessidades 

funcionais/físicas básicas devem ser atendidas em primeiro lugar. As necessidades 

básicas de um animal desempenham um papel importante na sua sobrevivência; 

por exemplo, as suas exigências por oxigênio, água, alimento e regulação térmica, 

e evitar lesões significativas e doenças. Só quando estas e outras necessidades de 

sobrevivência são atendidas iremos minimizar as experiências negativas associadas 

(por exemplo, falta de ar, sede, fome, desconforto térmico e dor) sendo suficiente 

para permitir que o animal tenha experiências positivas. Abordar apenas as 

experiências negativas relacionadas com a sobrevivência não irá necessariamente 

dar origem a experiências positivas, mas pode simplesmente mudar o estado de 

bem-estar de negativo para neutro.

As experiências de um animal também são influenciadas pela sua percepção 

das circunstâncias externas e a extensão de sua motivação para se envolver em 

diversos comportamentos que iria encontrar satisfação; isto é, suas experiências 

vividas relacionadas às suas oportunidades comportamentais. Portanto, o manejo 

no zoológico e aquário deve conhecer as necessidades básicas de sobrevivência 

dos animais de formas adequadas às espécies que minimizem os estados de bem-

estar negativos, e devem também estabelecer ambientes e regimes de cuidados 

associados que promovam estados de bem-estar positivos.

Muitos zoológicos e aquários já visam proporcionar desafios e escolhas envolventes 

para os animais, e procuram desenvolver formas inovadoras para ampliar o leque 

de experiências positivas disponíveis para os animais. As escolhas podem incluir 

onde e o que comer, interagir ou não com outros animais, ou procurar diferentes 

ambientes que proporcionam conforto variável. Os desafios podem ser cognitivos 

ou físicos, relacionados com as oportunidades para buscar a comida desejada 

e outras recompensas. Os desafios devem ser tanto espécie-específicos como 

projetados para as necessidades e capacidade do animal individual em mente e 

continuarem a ser progressivamente desafiadores e variados.

É importante para cada instituição ter funcionários suficientes com o conhecimen-

to e as habilidades necessárias para garantir que o bem-estar animal seja abordado. 

Isto envolve a avaliação e gestão continua do bem-estar e condições de vida dos 

animais, incluindo a sua saúde física e respostas ao ambiente. A equipe deve se 

manter atualizada e compartilhar habilidades através de, por exemplo, o desen-

volvimento de capacidades, participando de workshops ou simpósios relevantes. 

Reconhece-se que a base de conhecimento em todas as espécies nos zoos e aquári-

os ainda está em desenvolvimento. Os zoológicos e aquários deveriam continuar a 

utilizar os indicadores conhecidos para avaliar bem-estar animal a nível espécie-es-

pecíficos e também fomentar e liderar pesquisas para construir um entendimento 

para melhorar ainda mais o monitoramento do bem-estar animal e os resultados 

para uma ampla gama de espécies.

Então, como podemos avaliar o bem-estar animal? Como avaliar experiências sub-

jetivas negativas e positivas de um animal? Aqui é apresentado o modelo dos “Cinco 

Domínios”, que é uma estrutura útil para a realização de avaliações sistemáticas e 

estruturadas de bem-estar animal nestes termos.

Reconhece-se que as experiências subjetivas dos animais não pode ser medidas 

diretamente. No entanto, avaliamos cuidadosamente como eles podem estar em 

espécies onde há conhecimento suficiente para fazer isso, compatibilizando com a 

aplicação de rotinas espécie-específicas de reprodução, procedimentos veterinári-

os e atividades de enriquecimento ambiental que abordam o bem-estar animal.

UMA ESTRUTURA ÚTIL: O MODELO DOS ‘CINCO DOMÍNIOS’

O Modelo dos Cinco Domínios não se destina a ser uma representação física 

e funcional precisa do corpo, mas é concebido para facilitar a compreensão e 

C A P Í T U L O  1 :  B E M - E S TA R  A N I M A L  E  S UA  AVA L I A Ç Ã O

Nosso compromisso é desenvolver a excelência em bem-estar animal nos 

jardins zoológicos e aquários.

Estudo de caso 1.1: 

A pesquisa do bem-estar animal nas instituições zoológicas

Há muitos zoológicos e aquários que conduzem ou contribuem para as pesquisas 

sobre o bem-estar animal. Por exemplo, um consórcio de jardins zoológicos nos 

EUA realizou um estudo multi-institucional examinando o bem-estar dos elefantes 

(Elephas maximus e Loxodonta africana). Embora este tenha sido um estudo muito 

grande, muitos zoos e aquários têm realizado estudos menores com numerosas 

outras espécies (por exemplo, o bem-estar dos grandes símios). Como o escrutínio 

do bem-estar animal continua a aumentar, continuar a construir competências 

relevantes será importante; por exemplo, por pesquisar formas inovadoras para 

monitorar estados de bem-estar animal. A Sociedade Zoológica de Chicago 

criou o Centro para a Ciência do Bem-Estar Animal, a Sociedade Zoológica de 

Detroit estabeleceu o Centro para Bem-Estar Animal do Zoológico e a Sociedade 

Zoológica de San Francisco fundou o Centro de Bem-Estar e Conservação. Prevê-

se que, a nível internacional, com os zoológicos e aquários avançando para o futuro, 

mais e mais deles irão desenvolver instalações com foco no bem-estar e com o 

objetivo de ajudar a garantir que os animais mantidos possam prosperar.

avaliação do bem-estar animal. Este modelo apresenta quatro domínios físicos/

funcionais da “nutrição”, “ambiente”, “saúde física” e “comportamento”, e o 

quinto domínio, que é o estado “mental” do animal (Fig. 1.1). 

Como o bem-estar é um estado dentro de um animal e é compreendido em ter-

mos de quais são as experiências subjetivas do animal, este modelo identifica as 

duas principais fontes dessas experiências mentais. A primeira são os sentimen-

tos e sensações (conhecidos coletivamente como “afetos”) que motivam animais 

a realizarem comportamentos considerados essenciais para a sua sobrevivên-

cia. Estes incluem a sede motivando um animal a beber, a fome motivando-o a 

comer e a dor indicando coisas a evitar. Estes e outros fatores relacionados à 

sobrevivência são tipicamente cobertos dentro dos domínios da “nutrição”, “am-

biente” e “saúde física”. 

HOUSTON ZOO, TX, USA 
Elefantes-asiáticos
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O quarto domínio do “comportamento” captura a segunda fonte de experiências 

subjetivas, que podem ser positivas ou negativas, e refere-se a percepção dos an-

imais das circunstâncias externas. Exemplos negativos incluem: ameaça provo-

cando medo, isolamento levando à solidão e baixo estímulo ao tédio; e exemplos 

positivos incluem: segurança engajando confiança e prazer dando origem a uma 

sensação de recompensa.

A referência aos quatro primeiros domínios permite uma consideração sistemáti-

ca de uma ampla gama de condições que podem dar origem a uma série de ex-

periências subjetivas encontradas dentro do quinto domínio “mental”. O impacto 

líquido de todas essas experiências é avaliado como representando o estado de 

bem-estar animal.

É da natureza dos fatores alinhados com os domínios físicos/funcionais mudar ao 

longo do tempo, assim como as percepções e experiências relacionadas do animal, 

que são atribuídas à apreciação do domínio mental do modelo. Assim, o estado de 

bem-estar de um animal a qualquer momento está localizado em um continuum 

entre os extremos de muito pobre e muito bom, e seu bem-estar pode diminuir ou 

aumentar em diferentes vezes. Os propósitos da avaliação e manejo do bem-estar 

animal são para monitorar, detectar e corrigir o bem-estar pobre quando ocorre, 

e manter o bom bem-estar e de preferência o bem-estar muito bom quando isso 

for praticável.

Oportunidades para promover estados positives de bem-estar animal alinhadas 

B E M - E S TA R  A N I M A L  E  S U A  AVA L I A Ç Ã O   

Fig. 1.1. O modelo dos Cinco Domínios para compreender o bem-estar animal, dividido em componentes físicos/funcionais e mentais, fornece exemplos de como condições 

internas e externas dão origem a experiências subjetivas negativas (aversivas) e positivas (agradáveis), os efeitos integrados das quais originam o estado de bem-estar de um 

animal (modificado a partir de Mellor & Beausoleil 2015).

com o modelo dos Cinco Domínios podem incluir o seguinte:

• Nutrição: o consumo adequado de alimentos nutritivos é uma experiência 

agradável permanente.

• Ambiente: condições benignas oferecem conforto e segurança contínuos.

• Saúde física: continua boa saúde física garante robustez e vitalidade.

• Comportamento: atividades que envolvem variedade, escolhas e desafios 

benignos são gratificantes.

• Estado mental ou afetivo: experiências negativas relacionadas com a sobre-

vivência são mínimas, e conforto, prazer, interesse e confiança são experiências 

positivas comuns.

Como os elementos-chave desta abordagem são baseados na compreensão biológica 

de mamíferos e aves bem estudados, a sua aplicação mais ampla para outras espécies 

pode ocorrer, desde que as características únicas de sua biologia sejam levadas em 

consideração. Por outro lado, a aplicação do modelo para outras espécies nos jardins 

zoológicos e aquários irá exigir a entrada de especialistas em sua biologia específica. 

No entanto, o uso do modelo prestativamente levanta questões sobre como as necessi-

dades básicas de sobrevivência de cada espécie são cumpridas, quer possam ter ou não 

a capacidade para experiências agradáveis e, em caso afirmativo, como essas experiên-

cias podem ser expressas e em que circunstâncias.

AVALIANDO O BEM-ESTAR ANIMAL

Uma parte essencial dos protocolos e práticas destinados a garantir que o 

bem-estar animal permaneça em níveis aceitavelmente altos é a necessidade de 

avaliação contínua do bem-estar de um animal. É evidente que as experiências 

negativas e positivas são de importância do bem-estar e o estado de bem-estar 

de um animal reflete o equilíbrio entre elas. Em geral, o bem-estar será negativo 

quando as experiências negativas predominam, neutro quando as experiências 

positivas e negativas estão em equilíbrio geral, e positivo quando as experiên-

cias positivas predominam.

É também aparente que as experiências negativas são de dois tipos principais. 

O primeiro inclui aquelas que motivam comportamentos de sobrevivência críti-

cos. Por exemplo, falta de ar motiva a respiração, a sede beber, a fome comer 

e a dor evitar ou fugir de estímulos lesivos. O segundo tipo, designado as ex-

periências negativas relacionadas com a situação, incluem aquelas que refletem 

respostas adversas dos animais a seu ambiente. Por exemplo, nos mamíferos, 

um ambiente estéril que leva ao tédio, isolamento individual à solidão e ameaça 

ao medo.

Em relação ao primeiro tipo, uma boa neonatologia e práticas veterinárias 

podem neutralizar, na melhor das hipóteses, apenas temporariamente as ex-

periências negativas de sobrevivência crítica. Elas não podem ser completa-

mente eliminadas. Biologicamente, elas são essenciais para motivar os animais 

a se comportarem de maneiras que lhes permitam adquirir, por exemplo, o 

oxigênio que sustenta a vida, água e alimento, e para evitar ou minimizar lesões.

No que diz respeito às experiências negativas relacionadas com a situação, estas 

podem ser substituídas ou evitadas, fornecendo aos animais oportunidades 

de se envolverem em comportamentos que são susceptíveis de encontrar mo-

tivação. Isto é principalmente através de atividades de enriquecimento ambi-

ental que geram experiências positivas. Tais experiências podem incluir sacie-

dade, engajamento direcionado por objetivos, interesse, curiosidade, satisfação, 

elos de companhia, brincadeira, conforto e confiança.

Conhecimento e experiência são fundamentais para a promoção de estados 

positives de bem-estar. A compreensão das necessidades específicas de cada 

espécie pode reduzir significativamente as experiências negativas, aplicando os 

conhecimentos e habilidades relevantes para promover estados positivos. Por 

exemplo, experiências negativas de animais sociais estão muitas vezes relacio-

nadas com as estruturas sociais inadequadas de um grupo e podem ser reme-

diadas.

O objetivo nos cuidados com animais em zoos e aquários é evitar extremos das 

experiências negativas de sobrevivência crítica e no que se refere às experiên-

cias relacionadas com a situação, proporcionar oportunidades para que os 

animais se envolvam em comportamentos onde aparentem encontrar prazer ou 

recompensa.

ÍNDICES FÍSICOS E CLÍNICOS DE BEM-ESTAR

Numerosos índices (variáveis mensuráveis) estão disponíveis e fornecem listas 

de verificação para monitorar estados de bem-estar. Eles mostram a presença ou 

ausência dos estados físicos/funcionais e comportamentos que estão por trás do 

estado de bem-estar de um animal. Estes índices, portanto, permitem que os es-

tados de bem-estar negativos, neutros e positivos sejam detectados e mudanças 

neles sejam monitoradas e controladas. A sua utilização desta forma é baseada 

M O D E L O  D O S  C I N C O S  D O M Í N I O S

PERTH ZOO, AUSTRALIA
Um membro da equipe do zoológico avalia a saúde de um panda-vermelho.

em vários anos de validação de clínica veterinária e pesquisa científica. Os índi-

ces físicos/funcionais ou são observáveis externamente ou internamente mensu-

ráveis e normalmente se alinham com os domínios da nutrição, ambiente e saúde 

do modelo dos Cinco Domínios (Fig. 1.1).

Exemplos de índices observáveis externamente incluem a adequação das taxas 

de crescimento e metas de desenvolvimento em animais jovens, a idade da matu-

ridade, a falta de sucesso reprodutivo em adultos e a aparência geral dos animais 

no que se refere à sua saúde e sua longevidade sob cuidados humanos. Alguns são 

descritos abaixo:

• Nutrição: mudança de peso e/ou escore de condição corporal, a adequação 

na ingestão de água ou alimentos, e/ou a presença de agressão na hora da 

alimentação que indica fome.

• Ambiente: lesões devido a restrições físicas de confinamento estreito, evidên-

cias comportamentais de impactos negativos de temperaturas extremas, e/ou 

sinais de irritação por gases poluentes.

• Saúde: a presença de lesões como cortes, contusões, escoriações e mudanças 

de comportamento, tais como conduta, aparência, vocalização e movimento 

prejudicados; Também presença de infecções, febre e aumento da frequência 

cardíaca.

Estes índices observáveis externamente, que podem ser facilmente vistos durante a 

avaliação pela observação da equipe, são muitas vezes o primeiro sinal de problemas 

de bem-estar. Eles também fornecem orientações sobre a provável causa e, muitas 

vezes, apontam para as ações correctivas necessárias que normalmente envolvem in-

tervenções terapêuticas na neonatologia e veterinária.

Ídices internamente mensuráveis se relacionam com condições fisiológicas, pa-

tológicas ou clínicas. Estes índices não seriam normalmente empregues para 

D O M Í N I O S  F Í S I C O S / F U N C I O N A I S

NUTRIÇÃO AMBIENTE SAÚDE FÍSICA COMPORTAMENTO

D O M I N I O  M E N TA LEXPERIÊNCIAS NEGATIVAS EXPERIÊNCIAS POSITIVAS

E S TA D O  D E  B E M - E S TA R

Privação de alimento
Privação de água

Subnutrição

Nutrição adequada
Alimento disponível

Negativos Positivos

Desafio ambiental Oportunidade e 
escolha de ambientes

Negativos Positivo

Doenças
Lesões

Aptidão
Capacidade

Negativos Positivos

Restrição 
comportamental

Expressão de 
comportamentos

Negativo Positivos

Dor
Medo

Distresse
Desconforto

Debilidade
Fraqueza
Tontura

Falta de ar

Tédio
Frustração

Raiva

Saciedade
Recompensa

Envolvimento com 
propósito dirigido 

Alegria
Curiosidade
Vitalitdade

Calma

Securança
Contentamento

Sociabilidade 
afetuosa
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monitoramento do bem-estar diário, a menos que relacionados a uma investigação 

específica de doença ou um problema de bem-estar intratável de outra forma. Os 

exemplos incluem: medição de parâmetros sanguíneos específicos para estado de 

hidratação, estado nutricional, competência imunológica, liberação de hormônio 

do estresse e liberação de outros hormônios; medição dos níveis de hormônio na 

saliva, urina e fezes; Também existem numerosos índices estabelecidos da funcio-

nalidade do coração, pulmões, vasos sanguíneos, rins, órgãos digestivos, músculos, 

esqueleto, sistema nervoso e órgãos sensoriais.

OBSERVAÇÕES DO COMPORTAMENTO ANIMAL

O comportamento é comumente considerado como um claro indicador do estado de 

bem-estar e saúde de um animal, e tem sido utilizado de forma eficaz para esse fim 

por muitas décadas. Historicamente, muitos cientistas de comportamento estavam 

relutantes em ligar experiências subjetivas específicas para determinados compor-

tamentos, considerando que não seria científico.

No entanto, a ciência do bem-estar animal está agora fornecendo apoio cada 

vez mais forte para três proposições fundamentais: em primeiro lugar, que de-

terminados comportamentos de mamíferos, aves e répteis sugerem quais seus 

propósitos podem ser; em segundo lugar, que tais comportamentos guiados para 

objetivos por si mesmos e as respostas comportamentais dos animais quando 

eles atingem ou não essas metas podem permitir inferências a serem feitas so-

bre as experiências positivas ou negativas acompanhantes; e em terceiro lugar, 

que é provável que a experiência de um animal seja positiva quando envolve 

ativamente comportamentos que estimulam o processamento de impulsos em 

circuitos neurais associadas à recompensa no cérebro. Tomados em conjunto, 

isso fornece uma base para cautelosamente interpretar o comportamento dos 

animais em termos do que as experiências subjetivas acompanhantes podem ser.

O domínio do comportamento no modelo dos Cinco Domínios (Fig. 1.1) 

incorpora isso e refere-se a percepções prováveis dos animais das suas 

circunstâncias externas e as experiências negativas ou positivas associadas 

resultantes. Por exemplo, há fortes evidências de comportamento que os 

mamíferos sociais mantidos estreitamente confinados em recintos estéreis com 

nenhuma companhia e abastecidos com alimentos que levam pouco tempo para 

consumir, são suscetíveis de terem experiências negativas, como ansiedade, 

medo, frustração, solidão, tédio e depressão . No outro extremo, evidência 

Gerir o bem-estar animal nos zoos e aquários é uma 

área complexa, onde a compreensão e métodos base-

ados na ciência estão se desenvolvendo rapidamente.

PERTH ZOO, AUSTRÁLIA 
Orangotangos

comportamental sugere que tais espécies que vivem em grupo mantidas em 

ambientes amplos ricos em estímulos, com oportunidades para, por exemplo, 

explorar, forragear ou caçar, estabelecer e reafirmar laços, cuidar dos filhotes, 

brincar e serem sexualmente ativos são mais propensos a terem experiências 

positivas, como se sentirem fortalecidos, engajados, afetuosamente sociáveis e 

parentalmente recompensados.

A apreciação da vasta gama de consequências das experiências dos fatores 

relacionados com a situação como esses, destacam a necessidade de avaliar os 

potenciais benefícios da introdução, manutenção ou ampliação das atividades 

de enriquecimento ambiental. Estas observações suportam fortemente 

o compromisso bem demonstrado para o enriquecimento ambiental no 

setor dos zoológicos e aquários (ver Capítulo 3), e indicam que a avaliação 

comportamental pode fornecer beneficamente informações sobre a eficácia do 

enriquecimento ambiental.

Como mencionado acima, estas observações se referem principalmente aos 

mamíferos e aves, e, por conseguinte, podem não ser diretamente aplicáveis a 

outras espécies de vertebrados. No entanto, as equipes dos zoos e aquários estão 

bem posicionadas para desenvolver enriquecimentos que são apropriados para 

a variedade de espécies sob seus cuidados e o cuidado e pesquisa atenciosos de-

vem ser aplicados a todas as espécies mantidas dentro dessas instituições.

CONCLUSÃO

Os Cinco Domínios fornecem um modelo útil e prático para os zoológicos e 

aquários. Ao aplicar o conhecimento dos estados de bem-estar negativos, neu-

tros e positivos, a avaliação do bem-estar animal é possível e alcançável. É uma 

estrutura que permite aos cuidadores de animais reconhecer e satisfazer as 

necessidades de sobrevivência dos animais e ajuda a proporcionar oportuni-

dades para que os animais experimentem estados de bem-estar positivos. Esta 

é a base para criar desafios e escolhas agradáveis para os animais em zoos e 

aquários.

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Você está em dia com os avanços científicos na compreensão e aval-

iação do bem-estar animal?

Você tem um compromisso político declarado de gerir o bem-estar 

animal de forma adequada (como a declaração de compromisso da 

WAZA)?

Será que os membros da sua equipe entendem o compromisso da 

instituição com o bem estar animal e como implementar este com-

promisso?

Os membros da sua equipe são treinados para monitorar e manejar o 

bem-estar dos animais sob seus cuidados?

Você já comunicou o seu compromisso com o bem-estar animal para 

todos os interessados, como visitantes, autoridades reguladoras e 

outros?

A sua abordagem para o bem-estar animal busca assegurar que os 

estados de bem-estar negativos sejam minimizados?

A sua abordagem para o bem-estar animal procura promover es-

tados de bem-estar positivos?

NOTAS:

Boa constrictor



URO-POLAR

ILHAS SVALBARD, NORUEGA



26 27E S T R AT É G I A  D E  B E M - E S TA R  A N I M A L   |   A S S O C I A Ç Ã O  M U N D I A L  D E  Z O O L Ó G I C O S  E  A Q U Á R I O S

C U I D A N D O  D A  V I D A  S E LVA G E M

RECOMENDAÇÕES

Para realizar o nosso compromisso com elevados padrões de bem-estar animal, 

a Estratégia Mundial de Bem-Estar Animal dos Zoológicos e Aquários apela às 

suas instituições membro para: 

1. Fazer uma acreditação baseada em bem-estar animal ser uma prioridade. Isto 

pode ser feito através da sua associação regional de zoológicos e aquários ou 

pela adoção de normas de bem-estar e de monitoramento utilizadas por outras 

regiões ou países.

2. Certificar-se de que a equipe de cuidados dos animais tem competência e for-

mação científica, mantendo-a a par dos mais recentes avanços em métodos 

de monitoramento da saúde e bem-estar animal, e em contato com outros 

organismos e organizações profissionais para compartilhar conhecimento e 

melhores práticas.

3. Desenvolver e manter uma cultura de equipe que pratica informativos e 

monitoramento regulares da saúde e comportamento dos animais. Mantendo 

e cuidando de atualizar todos os registros de animais associados.

4. Usar dados atualizados de pesquisas em bem-estar animal, colaborando com 

outras instituições para estabelecer um banco de dados de bem-estar animal 

para animais individuais e grupos para permitir a comparação com novos dados.

5. Examinar minuciosamente como os animais são transportados e eliminar os 

eventuais riscos ao bem-estar animal. Desenvolver planos para transportar 

animais que também respeitem eventuais normas nacionais e internacionais 

relevantes. Exigir que as normas e práticas de bem-estar animal das instituições 

receptoras sejam verificadas e vistas para serem iguais ou superiores às descritas 

nesta Estratégia e da política da associação regional de zoológicos e aquários.

6. Empregar veterinários, biólogos, cientistas de bem-estar e especialistas com-

portamentais com experiência em uma ampla gama de taxa para garantir 

elevados padrões de bem-estar animal e cuidados na saúde, incluindo inter-

venções preventivas de cuidados na saúde.

7. No que diz respeito aos cuidados de toda a vida, desenvolver planos integrais 

de saúde dos animais e, se necessário, políticas especializadas que incluam 

atender às necessidades especiais de animais muito jovens, doentes, feridos e 

geriátricos.

8. Colocar em prática planos para prevenir e lidar com surtos de doenças animais, 

incluindo a transmissão de doenças entre animais e pessoas, e assegurar que 

protocolos de quarentena estejam disponíveis quando necessário..

INTRODUÇÃO

Monitorar o bem-estar animal é claramente essencial para o manejo animal 

efetivo em zoológicos e aquários. Os índices físicos/funcionais e índices 

comportamentais referidos no capítulo 1 podem ser usados para detectar 

bem-estar animal pobre e identificar características de experiências positivas. 

Eles também permitem a detecção de melhorias no bem-estar pobre através 

da aplicação de correções na neonatologia e intervenções terapêuticas 

veterinárias, e/ou por fornecer aos animais oportunidades comportamentais 

que reforcem o bem-estar. Manejar o elevado número de espécies nos jardins 

zoológicos e aquários também exige elevados níveis de conhecimento técnico 

e bom planejamento e diretrizes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ESPÉCIE E ANIMAL

Conforme descrito no Capítulo 1, o número de espécies mantias pelos 

zoológicos e aquários cria desafios significativos no monitoramento do bem-

estar animal. Desenvolver forte experiência da equipe e trabalhar com outros 

para desenvolver o conhecimento espécie-específico são vitais para melhorar 

o monitoramento do bem-estar naimal. Além disso, o conhecimento específico 

da equipe e desenvolvimento de uma equipe especializada para melhor 

compreender as características comportamentais e mudanças nos animais 

individuais deve ser uma prioridade constante.

Progresso está sendo feito para enfrentar esses desafios por meio de 

programas de acreditação das assossiações regionais de zoos e aquários. Por 

exemplo, com início em 2014, o programa da Associação de Zoos e Aquários 

programa (ZAA) de Australasia avaliou o compromisso com o bem-estar e 

melhoria do bem-estar nos jardins zoológicos e aquários membros através de 

uma variedade de espécies. Esta abordagem pode levar a equipe a melhorar o 

manejo atual dos aspectos físicos/funcionais do bem-estar e identificar novas 

formas de melhorar o bem-estar através do fornecimento de oportunidades 

previamente desconhecidas para os animais se envolverem em comporta-

mentos que são suscetíveis de encontrar recompensa. Sempre que possível, os 

zoológicos e aquários devem solicitar a acreditação por meio de associações 

regionais de zoos e aquários, conforme muitas dessas associações estão 

liderando em avaliação e manejo de cuidados espécie-específicos adequados 

da vida selvagem.

Manter registros que detalham as observações físicas, funcionais e comporta-

mentais são importantes para o gerenciamento efetivo do bem-estar animal. 

Os registros fornecem a condição contínua dos animais, incluindo quaisquer 

alterações, deterioração, estabilidade ou melhoria nos estados de bem-estar a 

serem observados. Eles também permitem que quaisquer mudanças de mane-

jo não intencionais que possam ser identificadas como responsáveis por um 

problema e os resultados de qualquer reprodução proposital ou intervenções 

veterinários sejam notadas. Tais informações não só fornecem uma base para 

a avaliação do impacto das práticas atuais (ver estudo de caso 2.1), mas tam-

bém podem orientar a introdução de novas abordagens destinadas a melhorar 

o bem-estar (ver estudo de caso 2.2).

C A P Í T U L O  2 :  M O N I T O R A M E N T O  E  G E R E N C I A M E N T O  D O  B E M - E S TA R  A N I M A L

Nosso compromisso é monitorar o estado de bem-estar dos animais para 

atingir elevados padrões de cuidados.

Estudo de caso 2.1:

O monitoramento sistemático do comportamento  é uma ferramenta que pode ser usada 

para otimizar o bem-estar animal.  

A equipe do Animal Kingdom da Disney teve um programa de monitoramento do 

comportamento a longo prazo em vigor para ajudar no seu manejo de seis tigres 

fêmeas (Panthera tigris). Estes tigres foram mantidas juntas, o que era uma situação 

de manejo única em jardins zoológicos. O programa de monitoramento permitiu que 

a equipe acompanhasse as mudanças nas relações sociais destes animais ao longo 

do tempo. Estas observações informaram a seleção dos diversos grupos sociais para 

maximizar a compatibilidade, mantendo a variabilidade nos parceiros sociais. O estudo 

também permitiu a equipe determinar os impactos das diferentes práticas de manejo, 

técnicas de exposição e o impacto da construção do recinto sobre o comportamen-

to dos animais individualmente. O programa de monitoramento do comportamento 

então permitiu decisões dos cuidados com os animais com resultados de bem-estar 

ideais, além de fornecer informação de base importante para outros zoológicos con-

siderando o alojamento social de tigres.

ANIMAL KINGDOM DA DISNEY, FLÓRIDA, EUA 
Tigres

SAN ZOO, CALIFÓRNIA, EUA
Urso-pardo
 

Estudo de caso 2.2:

O valor da coleta regular de dados do bem-estar animal.

Em muitos zoológicos e aquários, os membros da equipe avaliam os padrões de ativi-

dade diária dos animais, mas o valor de fazer isso pode ser reduzido quando somente 

tempo limitado é gasto com os animais em um contexto muito específico. Para a maioria 

dos animais nos jardins zoológicos e aquários, o surgimento de funcionários pode indicar 

uma oportunidade de receber alimentos. Por causa desta conexão, é lógico supor que a 

ausência dos membros da equipe indica que não há tal oportunidade. Com isso, com-

portamentos relacionados com o alimento (por exemplo, a exploração ou forrageamen-

to) raramente ocorrem quando os funcionários não estão presentes. O monitoramento 

diário de um urso-pardo idoso (Ursus arctos) no San Diego Zoo indicou baixos níveis 

de comportamentos de forrageamento até a introdução de um alimentador automático 

que foi configurado para distribuir quantidades aleatórias de alimento seco em intervalos 

aleatórios. Após a sua instalação, os comportamentos de forrageamento do urso-pardo 

aumentaram cinco vezes e a inatividade e ritmos estereotipados diminuiram. O monito-

ramento detalhado permitiu aos membros da equipe ver a complexidade de comporta-

mentos de forrageamento e motivou uma mudança no manejo, juntamente com uma 

mudança filosófica na abordagem para fornecer alimentos.
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CUIDADOS COM OS ANIMAIS PARA A VIDA INTEIRA

Muitos animais em zoológicos e aquários passam a vida inteira em um ambiente 

gerenciado e podem estar presentes como um indivíduo recém-nascido, jovem, 

adolescente, adulto e idoso. Claramente, o monitoramento e procedimentos de 

manejo com foco no bem-estar devem ser adaptados para gerir as alterações 

necessárias para cuidar dos níveis relativos de robustez ou vulnerabilidade 

dos animais durante as diferentes fases das suas vidas. Embora a qualidade 

dos cuidados prestados deva ser semelhante durante toda a vida dos animais, 

o caráter do cuidado será ajustado (ver estudo de caso 2.3). Esta abordagem re-

quer conhecimento e habilidades especializados, que se não estiver disponível 

dentro de uma instituição, devem ser procurados através do trabalho com os 

outros.

A expectativa de vida pode variar entre as espécies de curta a muito longa. As vi-

das de animais de longa expectativa podem se estender muitos anos além de sua 

capacidade de se reproduzir. O planejamento institucional a longo prazo deve 

garantir que o bem-estar seja monitorado e gerido de forma adequada em toda a 

vida de todos os animais, e deve incluir estratégias específicas para o cuidado de 

animais geriátricos. Tornar o ambiente mais confortável, ajustar a dieta e exam-

inar para doenças relacionadas com a idade ou outras enfermidades são alguns 

exemplos. Árvores de decisão que levem em conta esses fatores e outros, tais 

como a longevidade natural para a espécie e o nível e frequência de intervenção 

veterinária, também podem ser necessárias. O estado de bem-estar de um ani-

mal idoso, se comprometido, deve ser avaliado periodicamente para determinar 

se a eutanásia seria preferível a cuidados veterinários em andamento.

Quando os animais são movidos, os zoológicos e aquários devem desenvolver 

planos apoiados por uma equipe profissional de modo que aquisições, movi-

mentações e transações não levem a resultados de pobre bem-estar animal. As 

associações regionais de zoos e aquários podem ter diretrizes que podem ser 

aplicadas às transações individuais.

CUIDADO VETERINÁRIO

As decisões de um profissional veterinário são uma parte essencial do for-

necimento de cuidados de saúde adequados e monitoramento da condição 

permanente dos animais nos zoos e aquários. Veterinários registrados devem ser 

sempre parte de uma equipe de manejo animal, quer através do emprego direto 

ou pela contratação de veterinários particulares ou consultores. O número de 

veterinários necessários dependerá do tamanho e da complexidade do jardim 

zoológico ou aquário.

O emprego direto de veterinários em zoológicos e aquários proporciona um 

maior conhecimento sobre o funcionamento diário da instituição e fornece mais 

oportunidades para gerir holisticamente a diversidade de espécies mantidas. 

Veterinários especificamente qualificados em animais exóticos e medicina espé-

cie-específica devem ser procurados localmente e também através de veterinári-

os especializados dentro da comunidade mundial de veterinários de zoológicos 

e aquários.

A aplicação de alguns tratamentos veterinários pode comprometer temporaria-

mente o bem-estar animal. Os exemplos incluem o pré - e pós - manuseio para 

tratamento, procedimentos cirúrgicos e quarentenas. Claramente, um dos 

principais objetivos é o de minimizar qualquer comprometimento e restaurar 

rapidamente a capacidade dos animais para experimentar estados de bem-estar 

positivos. Todas as instalações em que os animais são submetidos a procedi-

mentos, tratamentos ou observações devem ser projetadas com o propósito ou 

adaptadas para facilitar intervenções veterinárias e a realização dos objetivos de 

bem-estar (ver Capítulo 4). Além disso, o projeto das instalações deve abordar a 

segurança da equipe ao manejar animais potencialmente perigosos.

A maioria dos animais nos jardins zoológicos e aquários são espécies selvagens 

não-domesticadas e, geralmente, resistem a contenção e tratamento. O 

treinamento por reforço positivo se tornou uma prática popular e necessária, 

que é bem utilizada por zoológicos e aquários para reduzir o estresse nos animais 

e que pode minimizar a exigência da utilização de anestésicos ou sedativos. 

Ensinar um animal corretamente pode reforçar uma relação positiva entre o 

treinador e o animal, e incentivar o bem-estar positivo para futuras interações. 

Todo o treinamento deve criar um ambiente que é interessante e estimulante 

para os animais e permitir a escolha dos animais para participar.

O treinamento por reforço positivo é focado em um tipo de aprendizagem em 

que o animal é recompensado por comportamentos desejáveis, e, portanto, 

reforçando-os. Tal treinamento, onde os animais se apresentam voluntaria-

mente para vários procedimentos, pode, portanto, ajudar os veterinários a uti-

lizar procedimentos que são em grande parte não-invasivos no monitoramen-

to da saúde. Estes incluem a administração de injeções, tirar sangue, fornecer 

cuidados nas patas e muitos outros (ver estudo de caso 2.4). O treinamento 

de animais nesta área e para entrar nos seus contêineres de transporte deve 

constituir a regra nos jardins zoológicos e aquários modernos. Uma técnica de 

treinamento aversiva que inclui infligir dor e estresse não deve ser aplicada 

dentro das práticas de treinamento.

A preparação meticulosa para qualquer evento anestésico é crítica para 

minimizar qualquer comprometimento de bem-estar associado e para 

garantir que o objetivo do processo seja alcançado. Assim, um plano de 
PERTH ZOO, AUSTRÁLIA
Gibão-de-Java

Estudo de caso 2.3:

A decisão de criar à mão um animal jovem.

Um gibão-de-Java (Hylobates moloch) nascido no Perth Zoo foi abandonado por 

sua mãe e estava lutando para sobreviver. Os especialistas em animais do zoológi-

co tomaram a ponderada decisão de criar o animal à mão. A intenção era a de 

reintroduzi-lo ao seu grupo familiar como uma prioridade, usando métodos com-

provados aplicados às outras espécies de gibão. Os gibões são espécies altamente 

sociais e é a política do Perth Zoo que, devido ao bem-estar animal e as neces-

sidades comportamentais de longo prazo, os gibões só devem ser mantidos em 

grupos familiares. A decisão de criar à mão esse animal foi estabelecida no quadro 

de uma política clara e conhecimento  atualizado sobre o manejo e bem-estar de 

espécies sociais, como os gibões. Além disso, houve a supervisão de um comitê 

de ética animal com associados externos e membros da equipe do zoológico. O 

Perth Zoo tem um histórico forte no manejo de gibões e de integrar filhotes cria-

dos à mão de volta para as famílias de gibão. Tem sido reintegrados com sucesso 

gibões-de-bochechas-brancas (Nomascus leucogenys) de volta aos grupos famili-

ares, eles subsequentemente se reproduzem com sucesso, ao passo que vivem em 

um grupo social que é parte do programa de reprodução regional da Australásia.

procedimento anestésico deve ser elaborado com antecedência para cada tal 

evento, e deve ser discutido e compreendido por todos os envolvidos. Quando 

necessário, os colegas e a literatura devem ser consultados para orientação 

sobre a escolha do anestésico e seu uso. Uma avaliação pós-anestésico 

também deve ser realizada para identificar melhorias para aplicação futura.

A responsabilidade veterinária se estende ao manejo dos animais em quaren-

tena para manter a biosegurança. Significativo comprometimento do bem-es-

tar animal pode ocorrer em animais em quarentena, podendo ser devido a 

estarem estressados pelo transporte, relocação em ambientes desconhecidos, 

a separação dos membros da mesma espécie e/ou isolamento, e, em alguns 

casos, sendo submetidos a procedimentos veterinários. É importante para a 

equipe de cuidados com os animais que trabalham em áreas de quarentena 

ter o conhecimento e as habilidades necessárias para detectar comportamen-

tos anormais e sinais de doença e estresse. O foco no bem-estar do design 

da quarentena deve minimizar o risco de lesões e permitir a inclusão de en-

riquecimentos e lugares com abrigo para reduzir o estresse. Os animais não 

devem ser colocados em quarentena por mais tempo do que o período mínimo 

necessário para atender aos requisitos de biossegurança.

A zoonose, a transmissão de doenças entre as espécies, é motivo de preocu-

pação significativa em zoológicos e aquários por causa da proximidade 

USHAKA SEA WORLD DURBAN, AFRICA DO SUL

Lobo-marinho-sul-africano

Estudo de caso 2.4: 

O treinamento por reforço positivo para procedimentos veterinári-

os.

Gimli é um lobo-marinho-sul-africano (Arctocephalus pusil-

lus) nascido no uShaka Sea World Durban, em 1986. O an-

imal é cego e, embora não participe mais de apresentações, 

ainda passa por uma rotina diária e novos treinamentos para 

manejo. O animal apresentava comportamento letárgico, na-

dadeiras inchadas e um batimento cardíaco acelerado. Muitos 

procedimentos de diagnóstico voluntários foram realizados 

nele, incluindo raios-X, ultra-sons e uma biópsia com agulha. 

O animal cooperou excepcionalmente bem. Uma massa perto 

da bexiga foi encontrada, bem como algumas anormalidades 

cardíacas. Todos os lobos-marinhos no uShaka Sea World são 

treinados para participar voluntariamente em procedimentos 

de rotina, tais como exames das orelhas, olhos e boca, es-

core da condição corporal, aferição de temperatura, escovar 

dentes, auscultação, pesagem, coleta de sangue, ultra-som e 

raios-X. Um forte histórico de treinamento por reforço positivo 

e relacionamento animal-treinador foi fundamental no cuida-

do deste lobo-marinho geriátrico. O animal estava confiante 

e pacientemente permitiu esses procedimentos, mesmo que 

não fosse motivado por alimento. A alternativa de contenção 

manual ou por drogas teria sido estressante e potencialmente 

prejudicial para a saúde do animal.
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de animais uns aos outros e de animais com humanos. Salvaguardar as 

populações de animais contra a infecção cruzada nos estabelecimentos é uma 

responsabilidade primária da equipe veterinária, que também tem um papel 

importante em minimizar a transmissão de doenças de animais para pessoas. 

A necrópsia dos animais que morrem deve ser sempre realizada para entender 

melhor a saúde e bem-estar animal. Ao planejar o contato humano-animal, pro-

tocolos de manejo detalhados devem estar no local para evitar zoonoses. Além 

disso, o veterinário deve assegurar que um programa abrangente de saúde animal 

está em vigor e que somente animais sadios, comportando-se adequadamente e 

livres de comprometimento são considerados para o contato humano direto.

COLABORAÇÃO MELHORA  MÉTODOS DE MONITORAMENTO

Esses dois fatores se prestam a esforços de colaboração entre colegas e o 

desenvolvimento de grupos profissionais que focam em abordagens setoriais 

ao apoio de iniciativas de bem-estar animal (ver também Capitulo 8).

Nos Estados Unidos, vários zoológicos e aquários desenvolveram centros que 

servem para realizar pesquisas de bem-estar animal e divulgar os resultados (ver 

estudo de caso 1.1). Estas organizações são adicionalmente apoiadas pelo comitê 

de bem-estar animal da Associação de Zoos e Aquários (AZA), que trabalha para 

identificar as necessidades gerais e apoiar o progresso nos zoológicos e aquários 

norte-americanos. A Associação Europeia de Zoos e Aquários (EAZA) assegura 

financiamento para empregar um profissional para treinamento em bem-estar 

animal e também desenvolveu um grupo de trabalho em bem-estar animal, os 

quais se destinam a apoiar as iniciativas de todos os membros da EAZA visando 

alcançar elevados padrões de bem-estar animal.

Simpósios recentes e futuros realizados no Centro para a Ciência do Bem-Es-

tar Animal da Sociedade Zoológica de Chicago, Centro para o Bem-Estar 

Animal do Zoológico da Sociedade Zoológica de Detroit e outras instituições 

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Você está em dia com os avanços científicos no monitoramento do 

bem-estar animal?

Os membros da sua equipe são treinados para monitorar e gerir o 

bem-estar dos animais sob seus cuidados?

Os membros da equipe reportam diariamente as condições dos 

animais - fisiologicamente, comportamentalmente e em termos de 

saúde?

São mantidos registros para apoiar as observações dos membros 

da equipe?

Você firmaram processos para monitorar o bem-estar dos animais 

sob seus cuidados? Eles incorporam protocolos para fornecer 

cuidados por toda a vida quando é exigido?

Você tem suporte veterinário suficiente, em geral e especializado, 

para cuidar da saúde de seus animais?

Existem atividades de pesquisa ou oportunidades que você poderia 

introduzir para melhorar a sua capacidade de monitorar o bem-es-

tar animal?

Você tem acreditação em bem-estar animal da sua associação re-

gional de zoológicos e aquários?

Você usa os recursos da sua associação regional de zoológicos e 

aquários no que concerne ao conhecimento e avaliação do bem-es-

tar animal?

Você procurar conselho, formal ou informalmente, de outras orga-

nizações externas a respeito de suas abordagens para monitorar o 

bem-estar animal?

Você pode contactar outros zoológicos e aquários para rever as 

operações em uma área específica?

Você tem aconselhamento externo dedicado sobre bem-estar ani-

mal, tais como através de um comitê de ética e bem-estar animal?

Você tem políticas estabelecidas e procedimentos claros para 

manejar o cuidado de animais geriátricos e debilitados e para o 

gerenciamento de eventos complexos, tais como o transporte de 

animais?

NOTAS:

zoológicas apoiam o desenvolvimento de parcerias de colaboração e a difusão 

de ideias e resultados entre os colegas internacionalmente.

CONCLUSÃO

O monitoramento ou avaliação do bem-estar animal é um componente crítico 

dos cuidados modernos com os animais nos zoológicos e aquários. Os pro-

gramas de monitoramento podem assumir várias formas, mas devem empre-

gar índices com base nas condições físicas/funcionais e comportamentos que 

estão alinhados com experiências negativas e/ou positivas que os animais 

possam ter.

Tradicionalmente, prevenir ou minimizar estados negativos de bem-estar 

animal tem sido o foco predominante do bem-estar no manejo animal, mas 

a promoção de estados de bem-estar positivos está agora recebendo cada 

vez mais atenção. O monitoramento usando índices com foco no bem-estar e 

manutenção de registros são componentes importantes dos sistemas efetivos 

de manejo do bem-estar animal, que também devem ser capazes de lidar 

eficazmente com os animais durante todas as fases da vida representadas 

dentro da instituição. Além disso, a adoção de métodos de manejo animal, 

como treinamento por reforço positivo e o fornecimento contínuo de espe-

cialização veterinária, permitem que isso ocorra.

Os membros das equipes dos zoos e aquários devem se manter a par dos 

desenvolvimentos no monitoramento da saúde e bem-estar animal. Existem 

numerosos recursos que facilitam a colaboração em investigar novas questões 

sobre bem-estar animal. Os recursos devem ser destinados a treinar todos os 

funcionários relevantes para avaliar e monitorar o bem-estar dos animais e 

apoiar programas de monitoramento.

SHEDD AQUARIUM, IL, USA
Um membro da equipe do aquário fornece cuidados a um 

filhote de pinguim.

Flamingo Chileno



DRAGÃO-DE-KOMODO 

HOUSTON ZOO, TX, USA
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RECOMENDAÇÕES

Para realizar o nosso compromisso com elevados padrões de bem-estar animal, 

a Estratégia Mundial de Bem-Estar Animal dos Zoológicos  e Aquários  apela às 

suas instituições membro para:

1. Construir as habilidades, a cultura interna e o compromisso da equipe para 

incorporar estratégias e atividades de enriquecimento para o manejo diário de 

todos os animais sob seus cuidados. Revisar regularmente estas estratégias e 

atividades e fornecer treinamento contínuo para a equipe nesta área.

2. Apresentar diferentes enriquecimentos que forneçam desafios, escolhas e con-

forto aos animais para maximizar a sua saúde psicológica. Mudá-los quando 

for apropriado e projetá-los para estimular uma diversidade de comporta-

mentos naturais específicos da espécie.

3. Usar o reforço positivo como uma ferramenta de enriquecimento e treinamento.

4. Avaliar o sucesso e falhas do enriquecimento e compartilhar estes sucessos e 

fracassos com outros zoológicos e aquários para melhorar o seu próprio e o 

conhecimento e atividades de enriquecimento dos outros.

5. Incorporar o enriquecimento ambiental no projeto e atualizações dos recintos.

6. Compartilhar histórias de enriquecimento com os visitantes para ampliar a 

compreensão e educação da biologia e bem-estar animal.

7. Usar enriquecimento específico e baseado em metas projetado para 

atender necessidades comportamentais específicas.

INTRODUÇÃO

O enriquecimento ambiental, também conhecido como enriquecimento com-

portamental, fornece desafios, oportunidades e estimulação adequados para cada 

espécie. O enriquecimento ambiental inclui o fornecimento regular de ambientes 

dinâmicos, desafios cognitivos, oportunidades sociais, interações positivas com os 

seres humanos e outros meios de engajar animais individualmente. A prática de en-

riquecimento agora foi integrada como um princípio básico do manejo dos animais 

nos zoológicos e aquários, que, até o presente momento, tem sido aplicada principal-

mente para mamíferos e aves. Oportunidades para aplicar o enriquecimento a todas 

as espécies mantidas pelos zoológicos e aquários devem ser incorporadas conforme 

o conhecimento cresce.

Um ambiente enriquecido deve promover uma gama de comportamentos normais 

em que os animais encontrem satisfação. Também deve permitir que os animais 

respondam de maneira positiva a potenciais fatores de estresse. Tais respostas 

permitem potencialmente aos animais evitar ou reduzir a sua exposição a esses 

estressores. Assim, um recinto com espaço bem enriquecido fornece oportuni-

dades para a realização de comportamentos tais como esconder, escalar ou correr, 

conforme adequado para a espécie.

POR QUE ENRIQUECIMENTO É IMPORTANTE?

Os animais com boa saúde mental tendem a ser engajados em seu ambiente. As-

sim, eles repousam em paz, sem uma sobre-expressão de vigilância; se compor-

tam de uma forma que não é excessivamente temerosa com respostas mínimas 

e não exageradas de susto; assimilam novas informações, demonstrado através 

de tarefas aprendidas ou comportamentos modificados; não realizam comporta-

mentos anormais; e têm um repertório comportamental diversificado que inclui 

a exploração e investigação regular. No que diz respeito à sua saúde física, os ani-

mais devem ser capazes de ser fisiologicamente relativamente estáveis, crescer e 

reproduzir-se de forma efetiva e também serem abastecidos com oportunidades 

de terem formas adequadas de exercício.

O enriquecimento ambiental promove a saúde física e mental dos animais, 

permitindo-lhes se envolver em comportamentos que dão origem a uma série 

de experiências positivas. Tais comportamentos gratificantes podem envolver 

alimentos, espaço, temperatura, parceiros sociais, atividades como natação ou 

banho de areia, coleta de informação e muitos outros.

Neuropsicólogos sabem há décadas que os animais criados em ambientes en-

riquecidos têm maior capacidade cognitiva do que os de ambientes empo-

brecidos. Já em 1947, por exemplo, foi demonstrado que ratos mantidos como 

animais de estimação eram mais capazes de realizar testes de resolução de 

problemas do que ratos criados em laboratório. Trabalhos posteriores demon-

straram diferenças na anatomia do cérebro entre os animais criados em ambien-

tes enriquecidos e empobrecidos, e, o mais importante, que até cérebros adultos 

permanecem capazes de reorganização benéfica do processamento neural em 

resposta ao enriquecimento.

C A P Í T U L O  3 :  E N R I Q U E C I M E N T O  A M B I E N TA L

Nosso compromisso é fornecer aos animais oportunidades de desafios e 

escolhas para promover estados de bem-estar positivos.

Oportunidades para aplicar o enriquecimento 

para todas as espécies mantidas por zoológicos 

e aquários devem ser incorporados conforme o 

conhecimento cresce.

Enquanto a ciência básica determinou muitos efeitos positivos do enriqueci-

mento ambiental, os praticantes em zoológicos e aquários também têm desem-

penhado um papel importante pela sua aplicação inovadora da ciência para en-

riquecimentos específicos. Isto teve um impacto positivo no bem-estar animal. A 

pesquisa baseada em zoológicos e aquários demonstra que animais enriquecidos 

em comparação aos empobrecidos mostram uma ampla gama de comportamen-

tos normais, expressam menos comportamentos anormais e mantêm interações 

sociais mais adequadas. A exposição a ambientes complexos e enriquecidos 

também pode melhorar a capacidade de um animal para lidar mais efetivamente 

com a mudança e os animais tendem a ser mais sensíveis ao treinamento, tor-

nando as opções para os seus cuidados mais inclusivas. Na verdade, existem vári-

os resultados de bem-estar positivos para animais enriquecidos.

FORNECENDO ‘DESAFIOS’ E ‘ESCOLHAS’

Praticantes experientes em zoológicos e aquários usam ‘desafios’ para engajar 

os animais. Estes podem incluir desafios físicos ou cognitivos que exigem dos 

animais fazer alguma façanha para adquirir uma recompensa ou que exigem que 

os animais resolvam um problema. A literature substancial sobre o ‘contra-free-

loading’ desenvolve o caso que muitos animais preferem trabalhar para adquirir 

recompensas de alimento do que simplesmente ter acesso fácil a tais recompen-

sas fornecidas pelos tratadores de animais. Para apoiar os animais trabalhando 

por recompensas, o Phoenix Zoo, por exemplo, implementou um programa de 

contra-freeloading em todo o zoológico. O contra-freeloading deve ser usa-

do para proporcionar desafios e escolhas que incentivem estados positivos de 

bem-estar sem induzir estados negativos, como frustração.

PHILADELPHIA ZOO, PA, USA
Macaco-colobo em um habitat de espécies conectado.

Outras oportunidades de resolução de problemas são suscetíveis de gerar 

resultados de bem-estar animal positivos. Animais na natureza enfrentam muitos 

desafios diferentes e, apesar de seu comportamento nos jardins zoológicos e 

aquários poder não espelhar aquele em seus habitats naturais, a exibição de 

uma motivação fundamental para resolver problemas ainda pode permanecer. 

Consequentemente, os gestores de animais abastecem os animais com quebra-

cabeças para manipular ou outros desafios cognitivos. É claro que os animais 

devem ser capazes de resolver o problema ou satisfazer o desafio apresentado 

a eles, caso contrário, pode surgir frustração. Observe também que os bons 

desafios podem estimular respostas de estresse dos animais, de modo que as 

medidas fisiológicas que mostram tais respostas nestas circunstâncias não seriam 

necessariamente uma questão de preocupação.

Fornecer aos animais oportunidades para exercer controle sobre diversas ativi-

dades — dando-lhes ‘escolhas’ — é outra característica fundamental do enriquec-

imento ambiental. As escolhas podem ser apresentadas de diversas formas; por 

exemplo, relacionadas com os parceiros sociais, elementos de enriquecimento 

individuais ou locais para descansar ou se alimentar (ver estudo de caso 3.1).

Em essência, o enriquecimento funciona por manter os ambientes dos animais 

de forma dinâmica e envolvente. Para ajudar com isso, uma teoria preditiva do 

enriquecimento ambiental foi desenvolvida. O conceito sugere que variar siste-

maticamente um único recurso do ambiente de um animal ajudará a determinar 

a forma mais eficaz com que o enriquecimento deva ser apresentado (ver estudo 

de caso 3.2)..

Estudo de caso 3.1:

Fornecendo escolhas por recintos que se conectam.

O Philadelphia Zoo desenvolveu um plano de 10 anos para a construção 

de uma rede de trilhas de animais em toda a área que conectam 

recintos para espécies com requisitos de confinamento e capacidades 

de locomoção semelhantes. Este plano se baseia e combina os 

conceitos de rotação de espécies e sistemas de conexão de uma única 

espécie já em uso em outros lugares. O plano do Philadelphia Zoo 

inclui três grandes categorias de trilhas: uma para espécies arbóreas 

menores, incluindo macacos, lêmures e carnívoros menores; uma para 

símios, ursos e grandes felinos; e uma para grandes espécies terrestres. 

A intenção do plano é fornecer oportunidades para viagens de longa 

distância e rotação cruzada de espécies usando as próprias trilhas e, 

quando adequado, nos recintos ‘originais’ de cada uma. Como uma 

medida de impacto, as trilhas têm sido utilizadas de forma voluntária e 

extensivamente pela maioria das espécies a que foram dadas o acesso. 

As trilhas têm permitido alguns comportamentos que são limitados na 

maioria dos recintos ‘originais’; por exemplo, corridas sustentadas, fuga 

por estímulos alarmantes, transporte de alimento antes do consumo 

e dispersão de indivíduos. Outras observações incluem abordagens 

graduais e auto-controladas a novos estímulos e vocalizações não 

ouvidas nos recintos ‘originais’.
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ENRIQUECIMENTO ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO E TÉCNICAS DE 

ALIMENTAÇÃO

Variar como os animais são alimentados é, talvez, a técnica de enriquecimento mais 

amplamente utilizada. Entre os numerosos enriquecimentos relacionados com a ali-

mentação, o tempo de alimentação pode ser variado, assim como o número de alimen-

tos oferecidos e os locais onde ele é oferecido. As formas pelas quais os animais devem 

procurar o alimento pode variar e o tempo e atividades envolvidos com a aquisição de 

alimentos através da manipulação do tamanho dos itens alimentares e colocando-os 

em estruturas a partir do qual devem ser extraídos, também podem aumentar o en-

riquecimento. A alimentação e as técnicas de alimentação precisam ser adequadas às 

espécies, tendo em consideração as necessidades da dieta, dinâmica social e outras 

necessidades comportamentais, tais como forrageamento.

No condicionamento operante, o reforço positivo envolve o fornecimento de um 

resultado, evento ou recompensa favorável depois que um comportamento deseja-

do tenha ocorrido, o que torna mais provável que o comportamento irá ocorrer no-

vamente no futuro. Enquanto a obtenção de recompensas do alimento pode ser um 

resultado associado com variações na provisão de comida, em muitos casos, existem 

outros resultados, tais como estimular os animais a buscar e determinar informações 

sobre o seu ambiente.

É importante considerar como o ambiente continuará a ser dinamicamente envolven-

te ao projetar recintos, de tal forma que continuem a enriquecer as vidas dos animais 

que vivem dentro (ver Capítulo 4). Os recintos podem ser projetados com inovações e 

ferramentas de enriquecimento alimentar em mente, tais como postes de alimentação 

para grandes felinos. É essencial que os animais sejam engajados por componentes do 

ambiente que eles podem vir a compreender e sobre os quais podem exercer algum 

controle. A facilidade de colocação de objetos de enriquecimento que incluem alimen-

tos também é importante, assim este enriquecimento se torna um componente fácil de 

realizar dos cuidados diários com os animais.

USO DE ALIMENTO VIVO PARA ENRIQUECIMENTO — 

PREOCUPAÇÕES COM O BEM-ESTAR?

Até o momento, existem poucos estudos sobre os efeitos de enriquecimento de 

fornecer animais vivos para predadores. Dois estudos encontraram que o for-

necimento de peixes vivos para felinos tanto reduziu o comportamento anor-

mal como resultou em um repertório comportamental mais diversificado. No 

entanto, cada um destes estudos também usou um tratamento alternativo que 

alcançou resultados comportamentais positivos – seja com o alimento escon-

dido em vários locais em todo o recinto ou com grandes ossos que foram dados 

para os animais roerem. O objetivo de qualquer estratégia de enriquecimento 

envolvendo alimento vivo deve ser cuidadosamente considerado. É importante 

que o objetivo do enriquecimento seja devidamente avaliado, ao lado de seus 

potenciais impactos negativos sobre o bem-estar da presa. A consideração dos 

cuidados por toda a vida deve ser dada a todos os animais sob nossos cuidados, 

incluindo aqueles utilizados como alimento vivo.

Apesar de existirem diversas abordagens globais sobre práticas de alimento vivo, 

os zoológicos e aquários devem, sempre que pertinente, investigar as opções de 

alimentação não-viva para promover resultados positivos de bem-estar animal. 

Pode ser preciso ponderar utilizando os comitês de ética e bem-estar animal com 

associados externos para ajudar com a tomada de decisões sobre esses assuntos.

MEDINDO A EFICÁCIA DO ENRIQUECIMENTO

É importante medir a eficácia do enriquecimento ambiental. Isso é para garantir 

que os recursos estão sendo utilizados de forma eficaz e que o enriquecimento 

está sendo usado, de fato, para obter benefícios no bem-estar dos animais. Além 

disso, a avaliação do enriquecimento ajuda a construir a cooperação e a melhoria 

dentro da comunidade de jardins zoológicos e aquários. Compartilhar sucessos 

e fracassos beneficia toda a comunidade de zoos e aquários. Isso pode ser feito a 

nível regional ou, mais amplamente, através de recursos de compartilhamentos 

em sites.

Uma questão-chave na avaliação da eficácia do enriquecimento é comparar os 

resultados comportamentais contra as expectativas. O Animal Kingdom da Disney 

desenvolveu a estrutura ‘SPIDER’ para o planejamento e avaliação dos esquemas 

de enriquecimento. Esta é uma ferramenta útil que orienta a equipe a definir metas, 

planejar uma abordagem para o enriquecimento, implementar o enriquecimento, 

documentar os resultados, avaliar esses resultados em comparação com as metas 

estabelecidas, e reajustar a implementação, se necessário.

VISITANTES E ENRIQUECIMENTO

Apesar das expectativas dos visitantes não possam ter um impacto direto no 

bem-estar animal, eles têm o potencial de aumentar o compromisso do  zoológi-

co e aquário com o enriquecimento ambiental. Como as expectativas dos visi-

tantes subiram acentuadamente, muitos agora antecipam que os zoos e aquários 

irão trabalhar ativamente para manter os animais saudáveis e engajados. Assim, 

pode ser benéfico informar aos visitantes sobre as atividades de enriquecimento 

e como eles fazem contribuições importantes para o bem-estar animal. Muitos 

zoológicos e aquários têm páginas na internet que fornecem informações sobre 

o enriquecimento e mostrar seu trabalho de enriquecimento.

Alguns zoológicos e aquários também comemoram ‘dias de enriquecimento’, 

onde são fornecidas aos visitantes oportunidades para ajudar a fazer itens de 

enriquecimento e aprender sobre a sua relevância. Embora muitos gestores 

de animais sintam que itens de enriquecimento não-naturais, mas eficazes, 

prejudiquem a experiência do visitante, um número limitado de estudos sobre o 

assunto não fornece nenhuma evidência clara de que a visualização desses itens 

reduz a opinião dos visitantes sobre o recinto. Além disso, os visitantes parecem 

gostar de saber que os animais estão sendo abastecidos com enriquecimento. 

Quando os animais estão ativos e engajados, como eles tendem a estar com o 

enriquecimento, os visitantes tendem a observá-los por mais tempo e a opor-

tunidade de aprender com a exposição aumenta.

CONCLUSÃO

O enriquecimento ambiental é uma abordagem comprovada para manter a saúde 

física e mental dos animais nos jardins zoológicos e aquários. O enriquecimento 

pode assumir muitas formas, mas o objetivo geral é o de proporcionar um 

ambiente dinâmico envolvente que proporciona desafios para os animais. Estes 

desafios devem estar dentro do escopo das capacidades dos animais e os animais 

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Você tem um programa de enriquecimento eficaz ou atividades no 

lugar?

Qual é o objetivo do programa de enriquecimento para o animal? 

Qual é o comportamento que você gostaria de ver aumentado ou 

diminuído?

Você revê e altera regularmente as atividades de enriquecimento?

Será que os membros da sua equipe usam o reforço positivo como uma 

ferramenta de enriquecimento?

Quantas vezes por dia os membros da equipe interagem com o animal 

ou ajustam seu recinto para fins de enriquecimento?

Como você documenta e avalia a eficácia do programa de 

enriquecimento?

Como você compartilha seus sucessos e fracassos com o resto da 

comunidade de zoológicos e aquários?

NOTES:

BROOKFIELD ZOO, IL, USA
Feneco

Estudo de caso 3.2: 

Teoria preditiva do enriquecimento ambiental.

Um par de fenecos (Vulpes zerda) abrigado no Brookfield Zoo estava quase 

completamente inativo e não usava o seu grande recinto. Para testar o con-

ceito desenvolvido na teoria preditiva do enriquecimento ambiental, foi 

instalado um dispositivo de alimentação simples que permitiu ao alimento 

chegar no recinto em vários locais diferentes em momentos previsíveis ou 

imprevisíveis. Assim, os pesquisadores poderiam variar a chegada de ali-

mentos no espaço e no tempo. É importante ressaltar que eles descobriram 

que a previsibilidade e imprevisibilidade combinadas foram mais eficazes em 

estimular comportamentos de forrageamento natural e atenção ao ambiente 

do que a previsibilidade completa ou completa imprevisibilidade. Eles tam-

bém descobriram que o aumento da atividade e amplitude de comportamen-

tos levou os visitantes do zoológico a ficarem mais na exposição.

devem ter sucesso em superá-los com mais freqüência do que não.

As principais dificuldades associadas com o enriquecimento são manter am-

bientes dinâmicos para os animais dentro dos limites das horas de trabalho da 

equipe de cuidados com os animais. É importante lembrar que o bem-estar ani-

mal não é a expressão de apenas alguns momentos no dia de um animal, mas das 

experiências cumulativas que um animal tem ao longo do tempo. Os programas 

de enriquecimento ambiental devem sempre considerar as necessidades de um 

animal e novas exigências ao longo do tempo.
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RECOMENDAÇÕES

Para realizar o nosso compromisso com elevados padrões de bem-estar animal, 

a Estratégia Mundial de Bem-Estar Animal dos Zoológicos e Aquários apela às 

suas instituições membro para:

1. Definir características ambientais que apoiam um bom bem-estar animal espé-

cie-específico e incluir estas como critérios primários do design e atualizações de 

todos os recintos; assegurar características apropriadas para a espécie com base 

em pareceres baseados na ciência e em dados atualizados.

2. Procurar assegurar que as necessidades físicas e comportamentais dos animais 

sejam satisfeitas. Fornecer desafios ambientais que estimulem a curiosidade e 

engajamento, assim como a escolha de acesso a elementos naturais, incluindo 

mudanças sazonais. Acomodar também as necessidades de mudança de um 

animal ou grupo de animais ao longo do tempo.

3. Certificar-se de que os recintos permitem oportunidades para separação dos ani-

mais, conforme exigido para o manejo do bem-estar animal.

4. Garantir que os membros da equipe possam segura e facilmente se envolver na 

manutenção, cuidado e treinamento para que os animais tenham uma vida rica 

e gratificante sem estresse indevido ou lesão.

5. Encontrar soluções criativas e compartilhá-las com os outros. 

6. Explicar sobre o bem-estar dos animais nos recintos e abastecer os visitantes com 

informações sobre ações pessoais que podem tomar para melhorar o bem-estar 

dos animais em qualquer lugar.

7. Considerar a oferta de recursos que permita aos animais contínuas múltiplas 

escolhas apropriadas para cada espécie ou controle sobre seu ambiente.

INTRODUÇÃO

A qualidade de vida de qualquer animal é determinada por uma série de variáveis, 

incluindo genética, experiências anteriores, a qualidade geral do ambiente e a 

oportunidade de exercer escolhas em busca de conforto, sustento e engajamento 

social. Embora os animais não tenham controle sobre a sua composição genética 

e a qualidade geral do ambiente, um indivíduo em estado selvagem ou em um 

zoológico ou aquário pode exercer um grau de controle sobre o seu bem-estar 

escolhendo se deslocar de um lugar para outro em busca de diferentes opor-

tunidades de comportamento, escolhas sociais e uma capacidade de expressar 

preferências pessoais.

Em um dia qualquer, um animal pode se encontrar estando mais ou menos con-

fortável, com mais ou menos fome, ou sob estresse de uma variedade de fatores 

externos. Um objetivo importante do design do recinto é fornecer aos animais 

oportunidades para se manterem mentalmente, emocionalmente e fisicamente 

aptos por lidarem com esses estressores diários, e se aproveitar de oportuni-

dades para terem experiências positivas.

Historicamente, os zoológicos e aquários se especializaram em trazer animais 

para um ambiente controlado por humanos em que prestação de cuidados sub-

stituiu o “livre-arbítrio” ou estado selvagem do animal. Embora muitos desses 

animais pareçam conter e sobreviver mais tempo do que as suas contrapartes 

selvagens, a longevidade não é necessariamente um indicador de bem-estar ani-

mal. Como os zoológicos e aquários compreendem melhor as espécies e animais 

dos quais cuidam, o design do recinto devem incorporar as necessidades da vida 

inteira, expandir alocações de espaço, proporcionar uma variedade de recursos 

de enriquecimento ambiental e aumentar as oportunidades para as interações 

sociais adequadas com outros animais.

O PAPEL E ESTILO DO DESIGN DOS RECINTOS

Nos zoológicos e aquários modernos, o design dos recintos assume dois papéis 

importantes. Em primeiro lugar, para criar uma estrutura flexível, onde os 

animais têm espaço suficiente e oportunidades para desafios e escolhas dentro 

de seu próprio repertório comportamental, e onde os funcionários estão sempre 

seguros na proximidade dos animais e tem opções para desafiar e apoiar as 

preferências dos animais. Em segundo lugar, a concepção de um ‘cenário’ que 

apoie oportunidades de aprendizagem ambiental intuitiva para os visitants — 

onde as necessidades emocionais e intelectuais dos visitantes são satisfeitas 

com a compreensão de como é o ambiente e a situação em que os animais podem 

prosperar, bem como o que os visitantes podem fazer para apoiar o bem-estar 

animal.

Existem duas abordagens principais para o estilo de design dos recintos, 

denominadas imersão na paisagem e ecologia abstrata. O estilo de imersão na 

paisagem incorpora componentes naturais e às vezes culturais da terra natal 

dos animais. Ambos os componentes naturais e culturais transcendem as 

barreiras do recinto em cada direção, colocando os visitantes em um ambiente 

compartilhado com os animais. A imersão na paisagem é uma forma de 

arquitetura “naturalista” ou “suave”. Este estilo de design do recinto facilita a 

aprendizagem ambiente intuitiva.

O estilo de ecologia abstrata utiliza elementos abstratos do habitat natural dos 

animais. Os exemplos incluem uma estrutura de escalada em vez de uma floresta 

viva para os primatas braquiadores, ou uma formação geométrica de concreto 

para representar icebergues em um recinto de espécies árticas. Este estilo de 

design do recinto é referido como arquitetura “mecanicista” ou “dura”. A ecolo-

gia abstrata pode ser mais econômica, poupando dinheiro para melhorar outras 

características de bem-estar animal.

Nenhuma dessas abordagens para o estilo dos recintos é inerentemente melhor 

para os animais do que a outra. Um cânion lindamente projetado com um 

cenário de árvores pode convencer os visitantes que estão no ambiente nativo, 

mas pode não ser benéfico para os animais, a menos que ofereça uma variedade 

de condições e atividades adequadas às espécies residentes. Por outro lado, 

um trepa-trepa pode ser muito excitante para gibões, embora não visualmente 

evoque uma floresta natural. Independentemente do estilo, são as características 

espécie-específicas de enriquecimento ambiental, a quantidade de escolhas e 

estímulos, e a capacidade do animal de se envolver em comportamentos naturais 

que importam.

PROJETAR RECINTOS E O BEM-ESTAR ANIMAL

Como podemos conceber espaços que melhoram a aptidão, a saúde e o bem-estar 

dos seus habitantes?

A seleção adequada das espécies é um dos primeiros princípios do design 

dos recintos. As espécies devem ser naturalmente confortáveis no clima do 

zoológico ou aquário ou mantidas confortáveis através de ambientes artificiais 

(ver Capítulo 5). Características físicas e da paisagem e limitações do espaço 

também desempenham um papel na determinação de quais espécies são 

adequadas. Animais encontrados juntos naturalmente em estado selvagem 

podem se beneficiar de recintos de espécies mistas e comportamentos inter-

espécies podem ser exibidos, os quais não poderiam ser executados em 

habitats de uma única espécie. No entanto, deve haver ponderação sobre as 

Estudo de caso 4.1:

Inovações no design do habitat de gorilas.

O habitat “Floresta Tropical dos Gorilas” no Dublin Zoo, in-

augurado em 2011, é único na forma como ele combina res-

peito pela paisagem existente e o histórico comportamental 

dos gorillas-da-planície-ocidental  (Gorilla gorilla gorilla), e 

recria com sucesso as características do seu habitat original. 

O recinto consiste de um grande pântano natural; um total 

de 6,000 m2 de topografia ondulada dá os gorilas várias 

diversos habitats que se assemelham a pradaria, floresta e 

uma matriz de rio de seu lar ancestral. O design do habitat 

foi guiado por estudos comportamentais de gorilas em es-

tado selvagem. Os visitantes exploram este bioma tropical 

ao longo de um calçadão contínuo. Eles atravessam riachos 

com cascatas e apreciam a vista próxima e remota da pais-

agem e do céu, e vistas distantes através de um lago para 

outros recintos dos animais. Os visitantes chegam, após as 

áreas de observação formal, a uma área de lazer, um acam-

pamento noturno e oportunidades educacionais. Descobrir 

e observar os gorilas requer paciência, mas mesmo se os go-

rilas escolherem evitar a detecção, a caminhada em si é uma 

experiência agradável, com oportunidades para observar 

um grupo de mangabeis-de-cabeça-vermelha (Cercocebus 

torquatus) que compartilha o habitat com os gorilas, bem 

como a fauna local.

C A P Í T U L O  4 :  D E S I G N  D O S  R E C I N T O S

Nosso compromisso é termos recintos que proporcionam oportunidades 

para satisfazer as necessidades físicas e comportamentais dos animais.

DUBLIN ZOO, IRLANDA
Gorila-da-planície-ocidental

espécies e os indivíduos envolvidos, conforme alguns recintos de espécies 

mistas podem levar a comportamentos mais agressivos, lesões e morte, se não 

forem manejados corretamente.

Os recintos devem sempre ser concebidos de uma forma que não só considere 

a segurança da equipe e dos visitantes, mas também ofereça um espaço onde o 

animal se sinta seguro. Um projeto de recinto bem-sucedido começa com uma 

compreensão completa do repertório comportamental de cada espécie ao lon-

go do seu ciclo de vida (nascimento, desenvolvimento, maturidade, geriatria e 

morte), e as formas que faz uso da sua paisagem natural. Este é um esforço co-

laborativo e deve envolver biólogos, cientistas do bem-estar animal, tratadores 

de animais e pesquisadores que estudam a vida selvagem em seu habitat natu-

ral (ver estudo de caso 4.1). A concepção baseada em evidências (EBD) pode 

fornecer informações valiosas sobre o que funcionou no passado e técnicas de 

avaliação pós-ocupação (POE) podem ser usadas para monitorar a eficácia do 

design do recinto.

A escala e o escopo do habitat em um recinto deve acomodar uma gama das ne-

cessidades e comportamentos de cada espécie. Para algumas espécies, o espaço 

tridimensional será uma prioridade absoluta e essencial para alcançar estados 

de bem-estar positivos, enquanto para outras, estruturas sociais adequadas 
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serão uma prioridade. Conhecer os requisitos específicos das espécies é essen-

cial para o design efetivo do recinto no bem-estar animal. Por exemplo, consid-

ere como os animais usam todas as três dimensões do seu espaço natural, imag-

ine os detalhes do dia-a-dia de suas vidas e olhe as suas escolhas disponíveis para 

os níveis de luz e ruído, bem como a faixa de temperatura. Providencie acesso à 

luz natural. Projete para o fornecimento do enriquecimento ambiental e desafie 

para apoiar as oportunidades dos animais para escolhas auto-motivantes.

Os animais devem ser capazes de formar grupos naturais (ver estudo de caso 

4.2). Prepare-se para eventos de reprodução e para separar os animais por 

razões de bem-estar. Uma área complementar fora de exposição ou um segundo 

recinto podem ser necessários. As áreas fora de exposição, apesar de longe da 

vista dos visitantes, devem ser construídas em torno das necessidades específi-

cas dos animais, assim como os recintos o são. Tanto os recintos como as áreas 

fora de exposição devem fornecer opções seguras, fáceis e flexíveis para mem-

bros da equipe se envolverem na manutenção, cuidado, treinamento e obser-

vação. A rotação dos animais em recintos e para áreas fora da exposição podem 

fornecer estímulos positivos adicionais.

Idealmente, os membros da equipe devem ser capazes de mudar 

enriquecimentos ambientais e realizar outras tarefas diárias sem interferir 

no comportamento natural dos animais, tanto para evitar perturbações como 

evitar condicionamento que os leve a se tornarem dependentes de intervenção 

humana. Assim, o design deve permitir a utilização de sistemas flexíveis para 

a colocação de enriquecimento ambiental para disponibilizar diariamente 

variedade e desafio. Ele também deve incorporar dispositivos de manejo e 

cuidado apropriados, tais como balanças, contenções e bretes de captura, para 

que os animais, independentemente da sua dimensão e complexidade, possam 

aceitar mais facilmente procedimentos médicos não-invasivos, através de 

treinamento por reforço positivo.

As áreas de refúgio – ou “pontos cegos” – devem ser incorporadas nos recin-

tos, para que os animais, se quiserem, possam escapar da vista do público. Do 

ponto de vista educacional, explicar as características de bem-estar dos re-

cintos ajuda os visitantes a entenderem melhor as necessidades dos animais. 

Estudos mostram que a necessidade dos animais para a privacidade ocasional 

é reconhecida pelos visitantes informados, que então não esperar ver todos os 

animais a cada visita. Tal explicação pode inspirar conexão e pode motivar os 

visitantes a terem um interesse no bem-estar dos animais nos jardins zoológi-

cos e aquários, bem como na sua conservação em estado selvagem.

CONCLUSÃO

Um espaço bem concebido no zoológico ou aquário, juntamente com o manejo 

animal atencioso, pode fazer muito para melhorar a aptidão, a saúde e o bem-es-

tar de seus habitantes. Oferecer escolhas dentro de um recinto e garantir áreas 

para descanso e refúgio dos visitantes pode fazer uma diferença notável para o 

bem-estar de um animal. Da mesma forma, ele pode fornecer oportunidades 

para observar animais como indivíduos plenamente conscientes, enquanto eles 

se envolvem em uma rica variedade de escolhas e de um complexo repertório 

de comportamentos que refletem a sua própria curiosidade e uso individual do 

seu habitat.

Os zoos e aquários deveriam se esforçar pelas melhores práticas, dando o 

exemplo e incentivando novas formas de pensar sobre e projetar para o bem-

estar animal. As soluções não tem que ser caras, mas bons resultados exigem 

esforço pensativo, meticuloso e audaz.

Estudo de caso 4.2: 

Avanços no estilo de manejo animal impulsiona avanços no design do recinto

O Apenheul Primate Park, inaugurado em 1971, foi pioneiro em recintos de 

contato livre para primatas através de experiências com cercas, pontes elet-

rificadas e aprendizagem social dos primatas. Na primeira área de contato 

livre, que ocupa cerca de 1 ha de área florestal, mais de 100 macacos-de-

cheiro-de-cabeça-preta (Saimiri boliviensis) vagueam nas árvores e entre os 

visitantes. O espaço dado aos animais lhes permite formarem grupos sociais 

gratificantes. Os locais de cambiamento proporcionam flexibilidade para os 

membros do grupo se posicionarem como desejarem dentro do grupo: cada 

um dos oito locais de cambiamento apresenta pelo menos três saídas, com 

cada saída conduzindo através de uma intersecção de vários outros locais. O 

edifício tem paredes aquecidas ao invés do chão, sendo a temperatura média 

de 25°C para a parede e 20°C para o ar. Um animal que precisa ser mantido 

isolado no cambiamento, devido a lesões ou doença, é sempre acompanhado 

por um companheiro escolhido pelos tratadores de animais com base no seu 

conhecimento do grupo.
APENHEUL PRIMATE PARK, PAÍSES BAIXOS
Macacos-de-cheiro-de-cabeça-preta

LISTA DE VERIFICAÇÃO

A espécie está naturalmente confortável no clima natural do zoológi-

co ou aquário ou pode ser mantida confortável através do acesso a am-

bientes artificiais?

Será que o recinto permite a um animal regular a sua condição básica; 

para acessar à luz solar (ou da lua em espécies noturnas) e ao ar livre 

à sua escolha?

Será que os animais usam a “terceira dimensão”, tais como a altura 

ou profundidade; eles desfrutam de árvores ou escavação em vários 

substratos? Estão descansando em lugares constituídos e aos quais o 

recinto permite movimentação normal?

O recinto é grande e complexo o suficiente para suportar um agrupa-

mento natural da espécie? Recintos complementares estão dis-

poníveis para acomodar reprodução ou o rompimento de um grupo 

social?

O recinto exposição oferece multiplicidade de oportunidades, tais 

como alimentação e descanso, em condições variadas (sendo perto 

ou longe, na sombra ou sol, elevado ou baixo, protegido ou expostos 

a elementos)? Ele fornece areas de fuga e refúgio para os animais? O 

que provoca a agressão?

Os tratadores dos animais estão seguros em torno dos animais? Será 

que o recinto oferece opções flexíveis fáceis para a manutenção diária 

e enriquecimento ambiental?

Será que o recinto permite aos membros da equipe e pesquisadores 

monitorar os animais sem perturbação? Os animais em exposição es-

tão protegidos de perturbações pela luz, ruído ou vibração associadas 

ao serem vistos?

Os animais estão a salvo dos visitantes? Os visitantes estão seguros em 

torno dos animais?

O bem-estar dos animais em exposição é bem entendido pelos visi-

tantes? Os visitantes podem observer as faculdades dos animais, es-

tratégias de alimentação, auto-cuidado, interações sociais e o uso do 

enriquecimento ambiental? A experiência dos visitantes é ligada a 

compreender os desafios da sobrevivência da espécie em estado sel-

vagem?

NOTAS:

Jaguatirica



PANDAS-GIGANTES

SAN DIEGO ZOO, CALIFÓRNIA, USA
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RECOMENDAÇÕES

Para realizar o nosso compromisso com elevados padrões de bem-estar animal, 

a Estratégia Mundial de Bem-Estar Animal dos Zoológicos e Aquários apela às 

suas instituições membro para:

1. Introduzir e seguir os planos de reprodução e recomendações de manejo 

de espécies que se alinham com os planos de conservação das espécies em 

geral e visam minimizar as consequências negativas de bem-estar para os 

animais.

2. Facilitar o manejo de bem-estar positivo durante os eventos de reprodução 

através do uso, por exemplo, do monitoramento do estro, separações de ani-

mais e contínuas observações qualificadas.

3. Usar uma equipe profissional, admitindo especialistas externos se necessário, 

para supervisionar as questões de bem-estar animal relacionadas com a repro-

dução de animais.

4. Quando reproduzir animais para a reintrodução, dar uma atenção específica 

para equilibrar o bem-estar animal com a sobrevivência na natureza e reposição 

das populações selvagens.

5. Desenvolver e utilizar uma política de eutanásia clara, que descreva as 

circunstâncias para o uso da eutanásia e aqueles que são obrigados a cumpri-la.

6. Assegurar que as considerações de bem-estar animal específicas para cada 

espécie sejam plenamente integradas ao planejamento do plantel a longo prazo 

que garanta que os animais possam receber cuidados por toda a vida e um alto 

nível de bem-estar ao longo da vida.

7. Certificar-se de que, ao considerar transações internas de animais, todos sejam 

provenientes de fontes que não têm impacto sobre as populações selvagens ou 

reforcem a produção comercial de animais selvagens, onde o bem-estar animal 

pode ser comprometido.

INTRODUÇÃO

A reprodução pode envolver positivas e enriquecidas formas de comportamento 

natural para espécies selvagens em zoológicos e aquários; no entanto, ela tam-

bém pode aumentar complexas questões éticas e de bem-estar. Um princípio 

geral ao considerar qualquer forma de reprodução nos zoológicos e aquários 

deve ser o equilíbrio entre o bem-estar animal e as necessidades e ferramentas 

para o manejo de populações, informadas pela experiência em comportamentos 

naturais específicos da espécie.

Com o objetivo predominante dos jardins zoológicos e aquários modernos como 

a conservação da vida selvagem, a interpretação de como podemos conseguir 

isso através de programas de reprodução varia. No entanto, existem temas co-

muns emergentes que incluem experiência e conhecimento espécie-específicos 

apoiados por uma abordagem de forte planejamento cooperativo.

MANEJO E REPRODUÇÃO DO PLANTEL DE ANIMAIS

Os programas de reprodução em zoológicos e aquários modernos devem ser 

geridos através de programas de manejo das espécies que envolvem um bom 

planejamento em cooperação com organizações especializadas em zoos e 

aquários, tais como associações regionais de zoológicos e aquários. O manejo 

colaborativo das espécies deve nortear todas as decisões sobre reprodução ani-

mal e planejamento do plantel de animais.

O planejamento do plantel de animais deve ser central para todos os zoos e 

aquários (ver estudo de caso 5.1). No que diz respeito ao bem-estar animal, este 

planejamento deve ter em consideração a capacidade de fornecer estados de 

bem-estar positivos para determinadas espécies ou animais em particular como 

sendo fundamental para saber se eles devem ou não ser mantidos.

Em muitas áreas ao redor do mundo, esse é o papel das associações regionais 

de zoos e aquários para coordenar e ajudar com o manejo das populações 

de animais, apoiando o planejamento do plantel, garantindo boas práticas 

de manejo das espécies e supervisionando e aconselhando sobre a forma de 

promover estados de bem-estar animal positivos nesse âmbito. Esta é também 

uma área crescente de coordenação global através dos Planos Globais de Manejo 

de Espécies (GSMPs) através do Comitê para Manejo Populacional da WAZA 

(CPM). Os zoológicos e aquários deveriam continuar a usar esses programas 

e, se possível, colaborar para continuar a construir programas de reprodução 

regionais e globais.

Manter registros de alta qualidade é fundamental para o manejo bem-sucedido 

das espécies, como o princípio fundamental de gestão é considerar o parentesco 

entre os indivíduos na população e os resultados específicos para a espécie do 

ponto de vista do bem-estar animal. O Sistema Internacional de Informação 

das Espécies (ISIS), incorporando o seu Sistema de Informações de Manejo 

Zoológico (ZIMS), é um desses sistemas que é vital para a gestão global de 

populações sustentáveis. Este sistema permite a divulgação de informações 

que o ajudarão a construir o conhecimento da reprodução bem-sucedida dos 

animais.

REPRODUÇÃO ‘NATURAL’ EM UM ZOOLÓGICO OU AQUÁRIO

Em tempos recentes, esforços concentrados foram feitos em zoológicos e aquári-

os para permitir que os indivíduos animais se reproduzam em situações que sim-

ulam de perto os processos naturais. Isto se baseia numa necessidade de assegurar 

o sucesso reprodutivo e pode ter alguns resultados benéficos no bem-estar. Sobre-

pondo-se, este é um complexo sistema de manejo das espécies que pretende manter 

a diversidade genética e demográfica suficientes para promover a sustentabilidade 

C A P Í T U L O  5 :  P R O G R A M A S  D E  R E P R O D U Ç Ã O  E  P L A N E JA M E N T O  D O  P L A N T E L

Nosso compromisso é com programas de reprodução que permitam atin-

gir os resultados da conservação, manejo sustentável das espécie e pro-

mover estados de bem-estar animal positivos.

das populações de animais nos jardins zoológicos e aquários e apoiar a conservação 

da vida selvagem.

Os programas de reprodução em zoológicos e aquários lutam pelo máximo de 

diversidade genética ao longo das gerações quanto possível. Garantir a diver-

sidade genética é importante para o bem-estar animal, uma vez que contribui 

para a saúde animal nos indivíduos e também entre gerações. Programas de 

reprodução bem geridos devem considerar o bem-estar animal, com os zoológi-

cos e aquários fazendo todos os esforços para equilibrar as questões éticas e de 

bem-estar com a necessidade de manejar populações sustentáveis. A ajuda dos 

comitês de ética e bem-estar animal, ou outras entidades, pode auxiliar a lidar 

com as complexidades da tomada de decisão nessas áreas.

Os zoos e aquários podem trabalhar beneficamente em colaboração com out-

ros parceiros para acessar ou desenvolver tecnologias que integram a minimi-

zação do comprometimento do bem-estar animal e a manutenção dos estados 

de bem-estar positivos com o manejo sustentável das espécies. Por exemplo, 

alguns programas de reprodução empregam testes hormonais, técnicas de re-

produção assistida, monitoramento do estresse e aplicação dos conhecimentos 

espécie-específicos mais recentes. Estas abordagens podem ser sobrepostas 

com técnicas não-invasivas de manejo animal utilizando reforço positivo para 

minimizar os danos e o estresse.

A condução de programas de reprodução deve ser parte do planejamento mais 

amplo do manejo de espécies a longo prazo que considere o cuidado por toda a 

vida e altos níveis de bem-estar animal. Muitos zoológicos e aquários manejam 

ativamente a reprodução para evitar eventos de reprodução indesejados. Outros 

podem usar a eutanásia, se esta for legal e culturalmente adequada em seu país 

ou região.

O uso eficaz da contracepção é um dos muitos aspectos da gestão de um zoológi-

co ou aquário moderno, e, como tal, a experiência e conhecimento dos membros 

da equipe veterinária são vitais para o manejo bem-sucedido da reprodução. A 

reprodução manejada também é essencial para apoiar programas de conser-

vação para garantir o melhor resultado genético e demográfico para reprodução 

futura.

MANEJANDO AGRESSÃO E DANOS

Outra principal especialidade dos jardins zoológicos e aquários modernos com 

impacto no bem-estar animal é o manejo de comportamentos naturais dentro 

da área confinada de um recinto. Para muitas espécies, a reprodução pode re-

sultar em altos níveis de agressão entre os animais, e ferimentos (ver estudo de 

caso 5.2). Este pode ser um comportamento selvagem comum para as espécies. 

Os zoológicos e aquários trabalham duro na gestão de tais cenários para mini-

mizar possíveis danos, pois o manejo pobre nesta área pode resultar em lesões 

graves e mortes de animais.

Caso a agressão ocorra, o design do recinto deve complementar e acomodar 

uma reprodução segura dos animais. As equipes dos zoos e aquários devem ter 

conhecimento aprofundado e experiência com relação a manejar introduções 

de animais, a fim de minimizar lesões nos animais e alcançar o melhor resul-

Estudo de caso 5.1:

O que é um plano do plantel de animais?

Um plano do plantel de animais descreve as es-

pécies e número de animais mantidos, a reprodução 

planejada, as movimentações de animais dentro ou 

fora de um zoológico ou aquário, e direcionamen-

tos futuros. Os principais zoológicos e aquários 

alinham decisões no planejamento do plantel de 

animais com os princípios de planejamento do 

plantel e políticas relacionadas aprovadas pelas au-

toridades responsáveis por reger a instituição. Um 

plano de plantel leva em conta as instalações dis-

poníveis, recintos e espaços na visitação do público 

e nos bastidores, os requisitos das espécies, tanto 

para o bem-estar como o manejo, e a necessidade 

de manter um plantel que se alinhe com o propósi-

to e responsabilidade do zoológico ou aquário. Os 

zoos e aquários deveriam desenvolver planos de 

plantel para apoiar a realização dos objetivos de 

conservação, através de resultados diretos na con-

servação ou resultados do engajamento visitante/

público.

PERTH ZOO, AUSTRÁLIA 
Filhotes de bandicoot-coelho
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Estudo de caso 5.4: 

O que é um comitê de ética e bem-estar animal e como ele pode trabalhar para a sua instituição?

Muitos zoológicos e aquários usam um comitê de ética e bem-estar animal para auxiliar no 

manejo dos animais em sua instituição. Em algumas jurisdições, este é exigido por lei. Os 

comitês de ética e bem-estar animal podem ter membros externos para ampliar a conexão 

da sua instituição com a comunidade e acesso às experiências externas de ética e bem-estar 

animal. Tais comitês podem ser valiosos para avaliar as respostas de sua comunidade para 

questões de manejo animal; inspeccionar instalações; poder considerar novas políticas e pro-

cedimentos em bem-estar animal; ou poder ajudar com questões éticas complexas que pos-

sam surgir no cuidado com os animais. Esses comitês podem também promover uma maior 

compreensão das complexidades do manejo animal no zoo e aquário entre a equipe e outros 

participantes. O processo também pode aumentar a responsabilidade e a transparência na 

tomada de decisões no cuidado com os animais.

P R O G R A M A S  D E  R E P R O D U Ç Ã O  E  P L A N E J A M E N T O  D O  P L A N T E L

tado na reprodução. Além disso, o uso da ciência que auxilia profissionais dos 

zoológicos e aquários para determinar o tempo apropriado para introduções 

de reprodução é essencial.

REPRODUÇÃO PARA SOLTURA

A sustentabilidade a longo prazo das populações de animais em exposição e o 

fornecimento de animais para reprodução pela conservação não são mutua-

mente excludentes. Em muitos casos, os animais utilizados para fins de repro-

dução pela conservação também estão em exibição ao público, enquanto em 

outros cenários, os indivíduos envolvidos em tais programas reprodução serão 

mantidos fora de exposição. Se devemos ou não expor esses animais reprodu-

tores, é algo dependente do programa em particular e das espécies.

Muitos programas de reprodução para soltura realizam condicionamento 

pré-soltura que pode levar a uma redução passageira no bem-estar animal. O 

pré-condicionamento pode envolver, por exemplo, a manipulação da dieta de 

um indivíduo para imitar mais de perto a dieta na natureza, tais como a lim-

itação de recursos alimentares (por exemplo, uma dieta com fartura e escassez); 

a introdução de presas vivas (que pode suscitar preocupações pelo bem-estar 

do animal predado); ou a introdução de predadores condicionados que ins-

tiguem uma resposta de vôo. Antes de se comprometer com um programa de 

reprodução para soltura, os zoológicos e aquários deverão avaliar se os riscos 

de sobrevivência a longo prazo para o animal em questão, e para a sobrevivên-

cia contínua de suas espécies, superam os comprometimentos temporários ao 

bem-estar animal durante a etapa de condicionamento pré-soltura. A entrada 

de outros através de um comitê de ética e bem-estar animal pode ajudar signifi-

cativamente na avaliação e apoio de tal situação, além da adição de autoridades 

em conservação.

TRANSAÇÕES A PARTIR DO AMBIENTE SELVAGEM, RESGATES E 

CRIADORES

Todas as transações oriundas do ambiente selvagem devem respeitar os 

princípios globais, conforme aprovados por meio de organismos internacionais 

de conservação, tais como a União Internacional para a Conservação da Natureza 

(IUCN). É fundamental para o zoológico ou aquário moderno que a intenção de 

remover um indivíduo da natureza deva ter um propósito claro e comprovado de 

conservação, ou, quando se trabalha com as autoridades responsáveis, a finali-

dade alvo deve ser a educação, pesquisa ou coleta de indivíduos para programas 

que visam promover a sustentabilidade a longo prazo das populações selvagens 

(por exemplo, iniciativas de reprodução para soltura). O planejamento eficaz do 

plantel de animais do zoo ou aquário, manejo de espécies e planos cooperativos 

de reprodução são ferramentas essenciais neste assunto.

A produção comercial de animais selvagens (“criadores de espécies selvagens”) 

pode estimular o fornecimento insustentável e ilegal de indivíduos a partir da 

natureza, o que pode prejudicar a competência dos jardins zoológicos e aquários 

modernos na conservação. A escala e intensidade de tais métodos de produção 

comercial também pode ter um impacto negativo no bem-estar dos animais sel-

vagens. Os zoos e aquários devem evitar o recebimento de animais oriundos de 

criadouros comerciais. Consistente com a resolução da WAZA de 2014 sobre 

esta questão, os zoológicos e aquários, quando considerarem transações inter-

WHITE OAK CONSERVATION CENTER, FL, USA 
Asno-selvagem-da-Somália

Estudo de caso 5.2: 

Manejando a agressão ao reproduzir espécies em rebanhos.

Idealmente, a reprodução deve ocorrer dentro do rebanho para o bom bem 

estar animal e coesão na dinâmica do grupo. Os zoos e aquários devem ser 

conscientes da integridade genética e demográfica do rebanho ao considerar 

a reprodução, em conjunto com o manejo mais amplo das espécies envolvi-

das. A natureza das espécies de rebanho, particularmente com os machos, é 

de que haverá momentos durante o ano onde podem surgir comportamentos 

antagônicos. Comportamentos reprodutivos naturais, sejam agressivos ou não, 

podem ser vitais para garantir a reprodução bem sucedida. No entanto, se o 

comportamento antagônico em situações de reprodução está em curso, espe-

cialmente fora da época normal de reprodução, isso pode se tornar um proble-

ma de bem-estar para o indivíduo subordinado e então deve ser considerado. 

Mais uma vez, os membros das equipes dos zoos e aquários devem ter um bom 

conhecimento e experiência de relevância direta com as espécies, os animais 

individuais e as prováveis dinâmicas do grupo. Isso vai ajudar a tomada de 

decisão sobre separar indivíduos ou permitir que o comportamento agressivo 

tome seu curso.

nas de animais, devem garantir que todos os animais são provenientes de fontes 

confiáveis, que não têm impacto sobre as populações selvagens ou reforçam a 

produção comercial de animais selvagens, e evitar as consequências negativas 

de bem-estar da captura indiscriminada.

Muitos zoológicos e aquários assumem cada vez mais ‘animais resgatados’ como 

resultado de apreensões de comerciantes ilegais de animais selvagens ou de or-

ganizações que fecham ou não podem cuidar dos animais de forma adequada. 

Isso é feito muitas vezes a pedido dos governos. Em algumas jurisdições, podem 

existir santuários para cuidar desses animais; No entanto, dada a sua experiên-

cia nos cuidados com os animais, os jardins zoológicos e aquários modernos 

estão muitas vezes bem posicionados para prestar cuidados a longo prazo para 

estes animais.

Cuidar de animais resgatados fornece oportunidades claras para a educação 

do público em temas-chave no bem-estar animal e conservação, como o cres-

cente comércio global ilegal de animais selvagens (ver estudo de caso 5.3). 

Ao fornecer lares para animais resgatados, os zoológicos e aquários podem 

fazer uma diferença real para animais individuais, bem como aumentar a sus-

tentabilidade das populações de animais regionais e globais nos zoológicos e 

aquários. Considerar a disponibilidade de espaço e recursos para animais res-

gatados/confiscados e seus cuidados por toda a vida pode ser um componente 

importante do planejamento do plantel de animais.

O USO DA EUTANÁSIA

A eutanásia é o ato de proporcionar uma morte humanizada. Os animais de-

vem ser tratados com respeito por toda a vida e, quando necessário, dada uma 

morte humanizada. Todos os zoos e aquários deveriam ter políticas claras para 

lidar com a eutanásia de animais. As políticas de eutanásia devem delinear 

claramente as circunstâncias de como e por que a eutanásia será utilizada. A 

eutanásia deve ser supervisionada e aprovada por um veterinário experiente 

PERTH ZOO, AUSTRALIA
Sun bear

Estudo de caso 5.3:

O Free the Bears Fund na Australásia

O Free the Bears Fund é uma organização que trabalha em todo o sudeste da 

Ásia para resgatar ursos-malaios (Helarctos malayanus) e ursos-negros-asiáticos 

(ou ursos-lua; Ursus thibetanus) de fazendas de bile, o comércio para restaurantes 

e o comércio de animais de estimação. Nos últimos 10 anos, vários zoológicos na 

Austrália e Nova Zelândia têm apoiado o Free the Bears com financiamento para 

a assistência aos seus santuários, programas comunitários de educação e pesquisa 

de conservação sobre o estado dos ursos selvagens no Laos e Camboja. Os zoos 

também receberam ursos-malaios resgatados em seus plantéis de animais para 

apoiar o programa de reprodução regional da Australásia para ursos-malaios, bem 

como para defender a Free the Bears e a conservação do urso-malaio e opôr-se ao 

comércio ilegal de vida selvagem.

HOUSTON ZOO, TX, USA
Saguis-leãozinho
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ou um membro sênior da equipe de manejo animal informado por um veter-

inário. Decisions on euthanasia should be based on context-dependent eval-

uation of all alternatives. As decisões sobre a eutanásia deve ser baseada na 

avaliação dependente do contexto de todas as alternativas. Algumas institu-

ições acham que é benéfico envolver um comitê de ética e bem-estar animal, 

ou outra entidade que tem membros externos, em tais avaliações (ver estudo 

de caso 5.4).

A morte de um animal em um zoológico ou aquário pode evocar interesse pú-

blico, bem como a emoção dos membros da equipe, voluntários e do público 

visitante. Isto pode ser, particularmente, o caso quando o animal foi eutanasi-

ado. Em algumas circunstâncias, os visitantes, funcionários e voluntários dos 

zoos e aquários podem precisar de uma explicação sobre os fundamentos da 

decisão da eutanásia e pode ser benéfico e necessário ter um tempo para ex-

plicar as razões.

O USO DE BIOTECNOLOGIAS AVANÇADAS

Os zoológicos e aquários modernos estão usando cada vez mais os avanços tec-

nológicos para ajudar com programas de reprodução, ao usar a genética molec-

ular para identificar indivíduos valiosos na reprodução de espécies ameaçadas 

para aplicar tecnologias de reprodução assistida, incluindo inseminação artifi-

cial, transferência de embriões, injeção intracitoplasmática de esperma e fertil-

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Você tem um plano do plantel de animais?

Você tem planos de reprodução animal claros em vigor, que são geri-

dos e acordados antes de um evento de reprodução?

Como você incorpora a gestão de bem-estar animal em seus planos de 

reprodução? Você se beneficia da procura por aconselhamento espe-

cializado sobre isso?

Os seus funcionários são qualificados o suficiente para manejar even-

tos de reprodução com espécies complexas ou agressivas? A sua in-

fra-estrutura é adequada para gerir tais eventos de reprodução? Você 

precisa de instalações e áreas de cambiamento adicionais para melhor 

manejar isso?

Você está confiante do que o seu zoológico ou aquário pode fornecer 

para a prole que pode nascer?

Como você administra a eutanásia no seu zoológico ou aquário? 

Existe uma política clara definindo papéis e responsabilidades e casos 

em que a eutanásia deve ser usada? Seria benéfico incluir um comitê 

de ética e bem-estar animal, ou entidade equivalente, nas deliberações 

sobre eutanásia?

Existem oportunidades para melhorar a conexão entre programas de 

conservação e as atividades de reprodução em seu zoo ou aquário?

Os membros da sua equipe são ativos no manejo das espécies e em 

contactar associações regionais de zoos e aquários ativas a este res-

peito?

Você precisa planejar para aumentar futuras áreas de cambiamen-

to ou precisa fazer parceria com outras instituições para acomodar 

animais idosos ou animais não necessários para a reprodução?

Seu registro de animais se mantém atualizado e comunicado através 

do Sistema de Informações de Manejo Zoológico (ZIMS) ou outros 

programas de cooperação semelhantes?

Você está em conformidade com todos os procedimentos da União 

Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e com a 

resolução da WAZA de 2014 sobre origem legal, sustentável e ética 

dos animais?

NOTAS:

EL VALLE AMPHIBIAN CONSERVATION CENTER, PANAMÁ
Sapo-ferrugem

ização in vitro.

Ao proceder a reprodução assistida em animais nos zoos e aquários, deve-se 

considerar o bem-estar dos animais individuais envolvidos. Os riscos, benefícios 

e resultados no bem-estar animal devem ser plenamente explorados ao planejar 

tais eventos. Os potenciais obstáculos para a reprodução natural também deve 

ser considerados.

CONCLUSÃO

O bem-estar animal e o equilíbrio entre o comprometimento  do bem-estar e os es-

tados de bem-estar positivos devem ser integrados nas recomendações e decisões 

dos programas de reprodução e dentro do planejamento do plantel no zoológico e 

aquário.

O planejamento de alta qualidade do plantel no zoo e aquário deve ser baseado em 

um compromisso com a conservação da vida selvagem e manejo das espécies. Isso 

garante que tanto a integridade genética e demográfica das populações nos zoológi-

cos e aquários como das populações selvagens são mantidas. Ele também oferece 

oportunidades para zoos e aquários educarem o público sobre a conservação e 

bem-estar. Os membros das equipes dos zoológicos e aquários que executam o 

manejo das espécies devem estar plenamente conscientes das prioridades regionais 

e globais em relação às espécies sob seus cuidados, compreendendo os benefícios e 

limitações dos métodos atuais de manejo e garantindo a manutenção de registros de 

alta qualidade.
Porco-espinho-norte-americano



RINOCERONTES-BRANCOS

ZIMBÁBUE
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RECOMENDAÇÕES

Para realizar o nosso compromisso com elevados padrões de bem-estar animal, 

a Estratégia Mundial de Bem-Estar Animal dos Zoológicos e Aquários apela às 

suas instituições membro para:

1. Estabelecer o bem-estar animal como um componente em todas as atividades 

de conservação e projetos apoiados pela sua instituição.

2. Trabalhar com organizações de conservação em campo parceiras e colaborar no 

conhecimento sobre o bem-estar animal e as habilidades que são relevantes para 

as suas operações de campo, incluindo, por exemplo, projetos de reintrodução.

3. Avaliar se as implicações de bem-estar animal nas intervenções de manejo são 

compensadas pelos seus benefícios na conservação.

4. Desenvolver a compreensão da importância de procedimentos integrados na 

conservação das espécies que incluam a avaliação do bem-estar animal.

5. Certificar-se de que, em seu trabalho de conservação, e no trabalho de seus 

parceiros de conservação, a avaliação das necessidades de um indivíduo e 

para a promoção do bem-estar animal positivo são consideradas em todos os 

momentos.

INTRODUÇÃO

O termo “bem-estar na conservação” enfatiza o tema principal deste capítulo, 

que bem-estar animal e conservação estão intrinsecamente ligados entre si. Ele 

enfatiza que os princípios e práticas do bem-estar animal deve ser incorporados 

em atividades de conservação e serem integrados em como os jardins zoológicos 

e aquários modernos operam a cada dia.

O bem-estar na conservação reconhece que qualquer atividade humana que, inten-

cionalmente ou não, impacte sobre animais sencientes em seus ambientes selvagens 

ou naturais tem o potencial de causar comprometimento do bem-estar animal. Por 

exemplo, o bem-estar de incontáveis espécies selvagens é comprometido direta e in-

diretamente pelas atividades humanas, ameaçando a sobrevivência das populações, 

espécies e ecossistemas.

CONSERVAÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL — NÃO É UMA DICOTOMIA

Tanto a conservação como o bem-estar animal focam em danos sobre os 

animais, mas suas orientações diferem. Considerando que a conservação está 

preocupada principalmente com a sobrevivência das populações, espécies 

e ecossistemas, o bem-estar animal enfatiza as experiências subjetivas ou 

qualidade de vida dos animais individuais. Além disso, o pensamento e a 

prática da conservação abraçam uma ampla gama de atividades que envolvem 

principalmente animais selvagens de vida livre, assim como a vida selvagem 

sob cuidados humanos, na medida em que podem contribuir para os objetivos 

de conservação.

Há uma força em estreita colaboração e alinhamento entre conservação e 

bem-estar animal. Apesar de tudo, se os impactos adversos sobre os animais 

selvagens – causados por praticamente todas as formas de atividade humana 

– devem ser classificados como problemas de conservação ou problemas 

de bem-estar animal? Os animais selvagens são partes de grupos sociais, 

populações e ecossistemas. Assim, as ações que afetam o bem-estar e a 

sobrevivência dos indivíduos também podem ter consequências para estes 

sistemas maiores, e vice-versa.

Como explicado no Capítulo 1, o manejo animal no zoo e aquário que é focado 

principalmente em fatores de sobrevivência críticos pode, na melhor das 

hipóteses, geralmente só atingir estados neutros de bem-estar animal. Hoje, 

nós esperamos mais, de modo que é necessário mais do que simplesmente 

satisfazer as necessidades de sobrevivência mínimas dos animais mantidos 

para fins de conservação, como pode ter ocorrido no passado. Como os 

animais também podem ter experiências positivas, os nossos processos de 

manejo nos zoológicos e aquários devem se esforçar para tornar isso possível 

e permitir que isso ocorra. O tema recorrente nesta Estratégia, que a atenção 

generalizada já dada no setor dos jardins zoológicos e aquários para en-

riquecimento ambiental deve ser continuada e ampliada, inclui a sua maior 

aplicação aos animais mantidos para fins de conservação. É evidente que esta 

orientação se harmoniza com o conceito de bem-estar na conservação, uma 

vez que incorpora o objetivo de melhorar o bem-estar dos animais enquanto 

almeja os objetivos de conservação.

BEM-ESTAR NA CONSERVAÇÃO EM ZOOLÓGICOS E AQUÁRIOS

Exemplos de bem-estar na conservação em operação incluem conciliar os 

interesses do bem-estar animal e conservação no manejo da vida selvagem, 

pesquisa sobre animais selvagens ou ecoturismo (ver estudo de caso 6.1). 

Muitos zoológicos e aquários estão envolvidos em diversas atividades de con-

servação em sua área local e também fora dela. O bem-estar na conservação 

nos zoos e aquários deve ser aplicado a estas atividades mais amplas através 

da preocupação com o bem-estar físico e psicológico dos indivíduos de es-

pécies selvagens em populações intensivamente manejadas em um contexto 

de conservação. 

Um bom zoo – ou aquário baseado na prática da conservação – procura manejar 

bem o bem-estar animal. Avanços no cuidado de espécies selvagens podem 

melhorar o seu bem-estar (Capítulos 1 e 2), bem como o sucesso de programas 

de reprodução (Capítulo 5). Com base nesta experiência, os zoológicos e 

aquários podem ajudar as organizações de conservação parceiras que trabalham 

no campo para almejarem por altos padrões de bem-estar dos animais.

Potenciais conflitos entre o bem-estar animal e os objetivos da conservação 

podem surgir nos casos em que as espécies não são aparentemente capazes 

C A P Í T U L O  6 :  B E M - E S TA R  N A  C O N S E R VA Ç Ã O

Nosso compromisso é garantir que nossas atividades de conservação da 

vida selvagem incorporem objetivos do bem-estar animal.

de se adaptar a serem mantidas em jardins zoológicos ou aquários. Por outro 

lado, a adaptação a ambientes manejados pode reduzir a capacidade de um 

animal para se ajustar à vida selvagem, levantando preocupações de bem-es-

tar para aqueles que estão destinados a serem devolvidos ao seu habitat 

natural (ver estudo de caso 6.2). Assim, muitos zoológicos e aquários envolvi-

dos em programas de reprodução para soltura adotam estratégias destinadas 

a mitigar tais problemas em potencial.

Dada a crescente urgência da conservação, está se tornando cada vez mais 

necessário intervir no manejo da vida selvagem e seus ambientes, a fim de 

atenuar as ameaças. O ímpeto para tais intervenções pode ser para mitigar 

os problemas de bem-estar animal, gerenciar surtos de doenças ou encontrar 

uma prioridade de conservação para empreender translocações de animais. 

Além disso, é provável que algumas espécies não irão sobreviver sem inter-

venção humana. No entanto, as intervenções em si podem comprometer o 

bem-estar dos animais individuais e tais impactos precisam ser ponderados 

contra a contribuição prevista para o objetivo mais amplo de conservação da 

MYAKKA CITY LEMUR RESERVE, FL, USA
Lêmure-mangusto

Estudo de caso 6.1:

Implicações de bem-estar no manuseio de espécies selvagens.

Intervir intencionalmente na vida de espécies selvagens para fins de con-

servação pode ter impactos sobre o bem-estar dos animais individuais em 

questão. Mesmo observações simples podem ter um efeito. Assim, o manu-

seio desses animais para coleta de amostras, marcação, etiquetagem, vaci-

nação e tratamento pode ter impactos negativos no bem-estar. Os efeitos 

adversos associados com este tipo de intervenções deliberadas podem 

evocar custos biológicos. Os exemplos incluem danos físicos, perturbação 

da hierarquia social, perturbação dos movimentos naturais, interrupção de 

comportamento reprodutivo ou maior vulnerabilidade à predação. Assim, 

estes efeitos podem alterar a biologia dos indivíduos à medida que os dados 

que fornecem podem ser pouco confiáveis. Os zoos e aquários têm a com-

petência necessária para desenvolver os protocolos de manuseio amigáveis 

ao bem-estar para espécies selvagens. Eles também fornecem um campo de 

testes para medir as potenciais consequências no bem-estar animal de tais 

intervenções de conservação. Estes, por sua vez, fornecem as conexões entre 

zoos e aquários, bem-estar animal e conservação.

 CAROLINA DO NORTE, EUA
Lobo-vermelho

Estudo de caso 6.2: 

Bem-estar dos animais reintroduzidos

As reintroduções são intervenções que destacam, no nexo da conser-

vação-bem-estar animal, um dever de cuidado para os animais individuais a 

serem reintroduzidos, bem como para a população a ser restaurada. Soltar 

animais individuais na natureza após períodos de cuidado humano, que pode 

incluir preparar animais para a soltura, pode comprometer seu bem-estar, bem 

como ter um impacto sobre outras espécies locais. O monitoramento pré e 

pós-soltura e medidas de apoio, que podem incluir o fornecimento de tutores 

da mesma espécie, alimentação suplementar ou cuidados veterinários, pode 

melhorar tanto o sucesso da reintrodução como o bem-estar animal. Enriquec-

imento ambiental e comportamental, voltado para o desenvolvimento de 

competências específicas importantes para a sobrevivência e reprodução na 

natureza, pode ter igual valor. Os zoológicos e aquários têm o conhecimento 

necessário para tomar tais ações de manejo. Estas, por sua vez, destacam um 

papel chave para os zoos e aquários na arena da conservação e bem-estar 

animal.

Há uma força em estreita colaboração e 

alinhamento entre conservação e bem-

estar animal.
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espécie.

INTEGRANDO CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES E BEM-ESTAR 

ANIMAL

É evidente que o manejo integrado das espécies dentro e fora de seus habitats 

naturais está se tornando cada vez mais importante. Esse manejo envolve uma 

série de atividades que muitas vezes incluem a captura, contenção e transporte 

de animais, onde minimizando o comprometimento do bem-estar animal e 

oferecer oportunidades de experiências positivas se tornam questões-chave. 

Por isso, é necessário avaliar as implicações para o bem-estar animal e deter-

minar se as consequências de uma intervenção são superadas pelos benefícios 

de conservação, e vice-versa.

O conhecimento dentro dos zoológicos e aquários do cuidado e bem-estar 

animal pode beneficiar os esforços de conservação em áreas como a recuperação 

e manejo de pequenas populações, biologia de translocações e medicina da 

conservação. É importante ressaltar que buscar melhorar o bem-estar dos 

animais selvagens não necessariamente entra em conflito com objetivos de 

conservação, porque as medidas tomadas para melhorar o bem-estar animal 

podem, por melhorar a sobrevivência e as perspectivas reprodutivas, aumentar 

o valor de todo o esforço de conservação.

A relação entre o bem-estar animal e a conservação pode ser representada 

em um esquema de decisão para considerar a intersecção entre as dimensões 

separadas dos dois objectivos (Fig. 6.1). Práticas que combinam o bom 

bem-estar animal com a boa conservação são preferidas, ao passo que outras 

práticas são menos desejáveis mas ainda aceitáveis, e, claramente, a combi-

nação de bem-estar animal ruim e pobre conservação é inaceitável. Índices de 

comprometimento do bem-estar minimizados e maior bem-estar (Capítulo 1) 

E S Q U E M A  D E  D E C I S Ã O

fornecem meios práticos para a avaliação dessas práticas.

As boas práticas de conservação podem e devem ser implementadas com um 

exame atento do bem-estar dos animais individuais. Assim, este esquema de 

decisão pode ser especialmente útil quando a pressão para desconsiderar o 

bem-estar individual no interesse da conservação é alta, uma vez que contribui 

para se manter em mente preocupações tanto com o bem-estar animal quanto 

com a conservação.

PRINCÍPIOS DE ORIENTAÇÃO E QUESTÕES NÃO RESOLVIDAS

Não existem princípios universalmente acordados para orientar aqueles que 

trabalham com o bem-estar dos animais selvagens e conservação. No entanto, 

uma estrutura útil, ligeiramente modificada aqui, foi fornecida por princípios 

sugeridos em uma declaração de consenso decorrente de uma Oficina de Ciên-

cia da Conservação e Bem-Estar Animal realizada em 2009 na Universidade da 

Columbia Britânica:

• O bem-estar de todos os indivíduos de espécies selvagens é de igual preocu-

pação moral. Isso não significa que todos esses animais devem ser tratados de 

forma igual, só que ao seu bem-estar deve ser dada igual consideração.

• As ações que afetam os animais são motivo de preocupação moral se elas 

exercem seus efeitos direta ou indiretamente.

• As ações que possam prejudicar o bem-estar ou estado de conservação dos 

animais selvagens não devem ser realizadas sem uma análise cuidadosa da 

necessidade da ação.

• A gravidade e a escala dos danos (em termos de número de animais afetados e 

a duração dos danos em comparação com o tempo de vida do animal) devem 

ser minimizadas.

• As ações com impactos irreversíveis devem ser consideradas sendo mais 

graves do que aquelas com impactos temporários.

Muitas questões relacionadas com o bem-estar e conservação dos animais sel-

vagens requerem uma análise mais aprofundada. O que se segue é uma lista ini-

cial de questões não resolvidas levantadas na oficina mencionada acima:

• Tendo em conta que o sofrimento pode ocorrer nas vidas normais dos ani-

mais, qual diretriz deve ser usada para determinar quando os danos causados 

pelas atividades humanas são motivo de preocupação moral? Embora o con-

senso e quantificação possam ser difíceis de conseguir, não devemos concluir 

que todos os níveis de sofrimento são, portanto, aceitáveis.

• Como uma conexão direta com o comportamento humano deve ser 

demonstrada a fim de que ela gere preocupação?

• Como é que os estados emocionais de animais individuais mapeiam resul-

tados importantes para a conservação, como o estado de doença ou sucesso 

reprodutivo?

• Podemos identificar princípios que conduzem ações moralmente defensáveis 

quando é necessário comprometer gravemente o bem-estar de alguns 

indivíduos, a fim de atingir metas, tais como a sobrevivência de uma 

população?

Resolver esses problemas exigirá um diálogo interdisciplinar envolvendo biólo-

gos da conservação, cientistas do bem-estar animal, e aqueles que trabalham nas 

questões de ética, lei e sociais.

CONCLUSÃO

É cada vez mais importante reconhecer a relevância do bem-estar animal quando 

se lida com problemas de conservação da vida selvagem. As mesmas atividades 

humanas que impulsionam a atual crise da biodiversidade estão comprometendo 

o bem-estar dos animais e estas preocupações interligadas estão no trabalho dos 

zoos e aquários pela conservação e salvamento de espécies selvagens.

O bem-estar dos animais selvagens pode ser direta e indiretamente avaliado de 

maneiras cientificamente validadas cada vez mais sofisticadas. O fato de o bem-

estar animal ser avaliado numa base individual, ao passo que alguns objetivos mais 

amplos de conservação da vida selvagem são medidos em populações ou espécies, 

não necessariamente torna-os incompatíveis.

Os cientistas do bem-estar animal e conservação e defensores estão reconhecendo 

cada vez mais o trabalho um do outro como complementares. Os zoológicos 

e aquários precisam garantir que o seu trabalho de conservação no campo, e 

o trabalho de seus parceiros de conservação, incluiam estratégias que visem 

minimizar o comprometimento do bem-estar.

Fig. 6.1. Um esquema de decisão para considerar a intersecção entre as dimensões separadas 

do bem-estar animal e conservação (modificado de Bradshaw & Bateson, 2000).

HANNOVER ZOO, ALEMANHA
Larva de besouro-Atlas

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Você efetua revisões dos projetos de conservação para assegurar que 

as necessidades de bem-estar dos animais são satisfeitas? 

Será que seus parceiros de conservação se beneficiam de apoio para 

incorporar procedimentos eficazes de manejo do bem-estar animal 

no seu trabalho?

Será que os membros da sua equipe e parceiros de conservação 

precisam de conselhos sobre como avaliar direta e indiretamente o 

bem-estar das espécies selvagens?

Os membros da sua equipe que trabalham em projetos de conser-

vação, que incluem, por exemplo, a captura, contenção e transporte 

de animais selvagens, são adequadamente treinados para atender às 

necessidades de bem-estar dos animais?

Se você realiza programas de reprodução para soltura, as instalações 

dos cambiamentos satisfazem as necessidades de bem-estar dos 

animais?
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RECOMENDAÇÕES

Para reconhecer o nosso compromisso com elevados padrões de bem-estar ani-

mal, a Estratégia Mundial de Bem-Estar Animal dos Zoológicos e Aquários apela 

às suas instituições membro para: 

1. Priorizar o bem-estar animal e monitoramento do bem-estar como áreas para 

pesquisa em colaboração com universidades, centros de pesquisa e outras insti-

tuições zoológicas.

2. Continuar a usar e aplicar as conclusões com base em uma investigação cientí-

fica sólida para apoiar o bem-estar animal na gestão do zoológico e aquário.

3. Usar um comitê de pesquisa, bem-estar e ética animal, ou entidade similar, com 

representação externa para analisar e supervisionar as atividades de pesquisa e 

propiciar um maior rigor científico através de suas operações.

4. Desenvolver uma política de pesquisa e protocolos de pesquisa para garantir 

que, em todas as pesquisas envolvendo animais, quaisquer potenciais preocu-

pações com o bem-estar animal sejam claramente identificadas e qualquer 

comprometimento seja minimizado, transitório e justificado em termos dos 

objetivos da pesquisa.

5. Trabalhar ativamente para ajudar os parceiros de pesquisa a promover estados posi-

tivos de bem-estar animal.

6. Incentivar a medicina da conservação como uma área de atividade baseada em 

pesquisa dentro da sua instituição para melhorar o bem-estar dos animais em 

geral e o bem-estar na conservação em particular.

INTRODUÇÃO

Os zoológicos e aquários oferecem oportunidades para cientistas e pesquisadores 

acadêmicos realizareminvestigações destinadas a aumentar a compreensão do 

mundo natural. De relevância particular são as pesquisas destinadas a desenvolver 

ainda mais abordagens baseadas em evidências cientificamente validadas para 

melhorar o bem-estar animal e a conservação; no entanto, um foco de pesquisa 

pode e deve se aplicar em todo o espectro das operações dos zoológicos e aquários. 

Colaborações de pesquisa entre zoológicos ou aquários e instituições acadêmicas 

podem ter a forte vantagem de promover a compreensão e o conhecimento em 

muitas áreas de operações dos zoológicos e aquários. A partilha de conhecimento 

e experiência também pode estender muito o alcance e o valor das investigações, 

e pode resultar em pesquisas que estão sendo realizadas que de outra forma não 

seriam possíveis.

A edição de 2011 do International Zoo Yearbook contém exemplos de parcerias 

bem sucedidas entre zoológicos e aquários e a comunidade acadêmica, atendendo 

aos interesses de ambos os grupos. Tais pesquisas tem potencial para enriquecer a 

vida dos animais de estudo (ver estudo de caso 7.1).

USO DE ANIMAIS EM PESQUISAS NOS ZOOLÓGICOS E AQUÁRIOS

Nem todas as questões de pesquisa são direcionadas a esclarecer as diferentes 

facetas do bem-estar animal e seu manejo em zoológicos e aquários. No entanto, os 

impactos no bem-estar ao se realizar qualquer investigação devem ser avaliados de 

antemão, especialmente quaisquer impactos negativos.

É importante considerar o contexto da regulamentação para realizar pesquisas 

científicas em animais, que são atividades definidas por lei em muitos países. Os 

detalhes das leis e regulamentos podem variar, mas os princípios fundamentais são 

muitas vezes comuns. Os 180 países membros da Organização Mundial para a Saúde 

Animal (OIE) aceitaram por unanimidade as normas da OIE para o “Uso de Animais 

em Pesquisa e Educação”. Estas normas não se destinam a substituir os estatutos 

existentes, que podem incluir requisitos mais detalhados e rigorosos; em vez disso, 

elas fornecem orientação aos países que pretendam atualizar os estatutos antigos ou 

introduzi-los pela primeira vez

Aqui estão delineados alguns dos princípios fundamentais de orientação da OIE:

• O uso científico de animais deve cumprir os requisitos das leis nacionais, estaduais 

e/ou provinciais existentes e regulamentos relacionados.

• As Instituições visadas devem ter políticas e procedimentos que outorguem com 

tais requisitos legais, estejam ou não tais estatutos em vigor, e essas políticas e pro-

cedimentos devem abordar especificamente o uso científico de animais.

• Deve haver supervisão externa do uso de animais na forma de um corpo centralizado 

legal ou comitê de ética, uso e/ou cuidado animal, ou outro tipo de entidade que 

inclua alguns membros que são independentes da instituição.

• Os benefícios esperados com o uso de animais proposto devem ser pesados contra 

os impactos negativos previstos no bem-estar, e o saldo será que os benefícios para 

a utilização proposta sejam justificados.

C A P Í T U L O  7:  P E S Q U I S A S  E M  B E M - E S TA R  A N I M A L

Nosso compromisso é adotar uma abordagem científica, baseada em ev-

idências, para o bem-estar animal 

YORKSHIRE WILDLIFE PARK, REINO UNIDO
Babuíno-da-Guiné

Estudo de caso 7.1:  

A pesquisa que aumenta o bem-estar animal e proporciona uma experiência inovadora 

ao visitante.

The O objetivo deste estudo no Yorkshire Wildlife Park foi determinar se 

existem diferenças comportamentais exibidas pelos babuínos-da-Guiné (Papio 

papio) com e sem o uso de dispositivos de alimentação interativos. Três tipos 

de dispositivos estavam disponíveis para os babuínos, com três de cada tipo 

na divisa com o visor de vidro onde os visitantes podiam ver os babuínos. Do 

mesmo modo, havia três níveis de complexidade. O mais simples requeria 

ao ser humano deixar cair o alimento, arremessando-o para o babuíno girar 

uma placa e recuperar a comida. Com o segundo tipo, o babuíno e o humano 

tinham que simultaneamente se sentar ou ficar de pé em uma plataforma de 

alavanca para a comida ser liberada. E o tipo final requeria ao babuíno e ao 

humano puxar uma alavanca de corda de forma sincronizada para liberar a 

comida. Antes das 

interações com o público ocorrerem, diferentes alimentos foram carregados 

nos três dispositivos de cada tipo. Os resultados demonstraram que os 

dispositivos aumentaram o comportamento de forrageamento natural dos 

babuínos e a atividade dos animais, ao mesmo tempo em que proporcionaram 

uma experiência inovadora ao visitante.

• Devem ser tomadas medidas para minimizar quaisquer impactos negativos no 

bem-estar.

Estes princípios são um guia útil para zoológicos e aquários e seus parceiros 

de pesquisa.

Pesquisas invasivas envolvendo interferência cirúrgica significativa a um animal 

são predominantemente inaceitáveis para zoológicos e aquários. Existem alguns 

projetos de investigação em que tais abordagens podem ser aceitáveis, talvez en-

volvendo casos de animais de valor excepcional na conservação de espécies alta-

mente ameaçadas que são parte de um plano integrado de manejo e conservação 

de espécies e onde essa pesquisa é de benefício imediato para o indivíduo em 

questão; validação ou calibração de experimentos que beneficiem uma pesquisa 

científica pendente ou programa de conservação que a instituição está envolvida ou 

participa; e experimentos médicos veterinários que usam oportunidades inciden-

tais como e quando surgem para testar e refinar procedimentos de tratamentos e 

cuidados médicos. As decisões sobre essas pesquisas requerem equilíbrio cuidadoso 

da gestão, conservação, perspectivas científicas e éticas, e terão o melhor apoio se 

forem tomadas dentro do contexto de um quadro de consulta e decisão formal.

As pesquisas observacionais dentro do cenário de um zoológico ou aquário 

enfrentam muitos desafios semelhantes aos dos estudos de campo de populações 

livres na natureza. Tamanhos de amostra insuficientes podem ser superados através 

da realização de estudos em vários zoológicos ou aquários, usando a variação nas 

condições de manutenção e cuidado como fonte de variação biológica, ou fazendo 

uma pergunta clara e realizando um experimento simples em um zoológico ou 

aquário e publicando-o como um estudo de caso. Em combinação com situações 

experimentais simples baseadas em sistemas de recompensa positivos, estudos 

observacionais têm um potencial substancial para contribuir para a melhora do 

bem-estar animal.

ZOOLÓGICO DE SOROCABA, BRASIL
Hipopótamo

Estudo de caso 7.2:

Validando técnicas não-invasivas para avaliar o bem-estar animal.

Os estados fisiológicos são cada vez mais reconhecidos como indicadores essenciais 

de ‘estresse’, revelando o ‘alcance reativo’ de organismos para os desafios ambientais. 

Isto é em parte porque as respostas comportamentais podem ser um guia pouco con-

fiável, a menos que avaliadas com cuidado ou analisadas com técnicas sofisticadas. Os 

métodos não-invasivos têm revolucionado a avaliação dos estados fisiológicos, porque 

eles podem fornecer dados para responder a perguntas para as quais técnicas invasivas 

tradicionais são inadequadas. As técnicas não-invasivas incluem a medição dos níveis 

de glicocorticóides ou metabólitos da catecolamina na urina, fezes, saliva ou – mais 

recentemente – pelo, ou procedimentos minimamente invasivos para obter amostras de 

sangue usando artrópodes sugadores de sangue. Estes métodos devem ser validados 

para cada espécie com experimentos apropriados. Os animais nos zoológicos e aquários 

têm sido utilizados com grande sucesso para conduzir experimentos de validação para 

muitas espécies de animais selvagens e, portanto, avançar substancialmente o estudo do 

bem-estar dos animais selvagens. A identificação de estados fisiológicos é bem recon-

hecida como um componente essencial de uma abordagem abrangente, baseada em 

evidências, para a avaliação do bem-estar animal.
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Rápidos avanços científicos nos últimos anos criaram muitas novas técnicas para 

avaliar bem-estar animal e  ‘carga de estresse’ (ver estudo de caso 7.2), saúde 

individual e estado reprodutivo, paternidade e maternidade, bem como a presença 

de patógenos de uma forma minimamente ou não-invasiva. Estas técnicas e desen-

volvimentos teóricos avançam com uma abordagem baseada em evidências para o 

bem-estar animal em zoológicos e aquários e devem ser aplicadas.

Um processo de tomada de decisões sobre as parcerias acadêmicas e de pesqui-

sa, tanto a nível político como operacional, pode ser desenvolvido para garantir 

uma melhora no bem-estar animal; incentivar pesquisa científica de alta quali-

dade; facilitar pesquisas para responder a perguntas de grande relevância para a 

melhora do bem-estar animal; e reforçar a credibilidade científica de um zoológico 

ou aquário.

FOCO DE PESQUISA EM ZOOLÓGICOS E AQUÁRIOS

Conduzir tais pesquisas no cenário de um zoológico ou aquário nem sempre é simples. 

Os tamanhos da amostra são pequenos, os indivíduos freqüentemente têm experiên-

cias de vida muito diferentes, e as condições de alojamento e manejo variam entre 

recintos, instituições e ao longo do tempo. No entanto, é possível realizar pesqui-

sa científica de qualidade e uma estratégia para fazê-lo, para maximizar o poder e 

ampliar aplicabilidade dos resultados, é abranger o maior número de zoológicos e 

aquários quanto possível. Por estas razões, estudos de investigação multi-institucio-

nais são fortemente encorajados. Tais pesquisas podem revelar associações entre as 

medidas de bem-estar, alojamento e manejo que, em seguida, podem ser aplicadas na 

prática.

Muitos aspectos da gestão no zoológico e aquário colocam questões de grande in-

teresse de pesquisa e podem resultar em potencial benefício para a comunidade dos 

E S T U D O  D O  E S T R E S S E

zoológicos e aquários. É evidente que o conhecimento bem estabelecido do bem-estar 

animal e práticas de manejo em espécies não-selvagens fornecem um bom ponto de

partida para investigar sua extensão aos animais selvagens em zoológicos e aquários.

Das numerosas questões de pesquisa disponíveis para estudo, os exemplos incluem 

estender a compreensão espécie-específica dos índices de estados positivos e 

negativos de bem-estar animal, incluindo estereotipias e outros comportamentos; 

abordagens inovadoras de enriquecimento ambiental; detecção de infertilidade; 

desenvolvimento e aplicação de técnicas de reprodução assistida; controle 

contraceptivo da reprodução; protocolos para melhorar o manejo do parto em 

mamíferos; otimização da nutrição; avaliação do estado de saúde; detecção de 

patógenos, incluindo microrganismos zoonóticos; o desenvolvimento de protocolos 

de profilaxia em saúde da vida selvagem; e a facilitação de programas de reprodução 

para a conservação ou de reintrodução.

A ênfase na redução de impactos negativos no bem-estar tem relevância direta para 

qualquer pesquisa realizada em zoológicos e aquários, tendo ou não a investigação 

um foco específico no bem-estar animal. O modelo dos Cinco Domínios (Capítulo 

1), cujos detalhes foram publicados pela primeira vez em 1994, foi na verdade 

desenvolvido especificamente para facilitar a minimização dos danos causados 

por procedimentos de pesquisa, ensino e testes aplicados a animais sencientes. Em 

1997, seu uso foi introduzido como um requisito regulamentar para todos esses 

procedimentos propostos a serem realizados em animais na Nova Zelândia, uma 

exigência que continua até hoje. Sua utilização mais ampla para avaliar o compro-

metimento e a melhoria do bem-estar, como descrita acima, foram desenvolvimen-

tos posteriores.

Em termos de bem-estar animal nas pesquisas, um exemplo específico é um 

quadro de avaliação dos estados de bem-estar negativos e sua minimização, que 

incide sobre as respostas fisiológicas de ‘estresse’ e suas consequências, como 

representado na Fig. 7.1. 

REALIZANDO PESQUISAS EM ZOOLÓGICOS E AQUÁRIOS

O potencial pleno dos zoológicos e aquários para realizar pesquisas para 

melhorar os resultados de bem-estar animal e conservação é atualmente in-

satisfatório. Em vez de uma oportunidade, a pesquisa pode ser vista como um 

fator de custo adicional ou como estando em conflito com os procedimentos 

operacionais. Com um planejamento cuidadoso e vontade de todas as partes, 

esses obstáculos podem ser superados, como algumas formas inovadoras de 

parcerias bem sucedidas entre zoológicos e aquários e instituições acadêmicas 

têm demonstrado.

A medicina da conservação combina aspectos do tratamento veterinário de roti-

na dos animais selvagens, para melhorar e manter a sua saúde e bem-estar, com 

elementos significativos de monitoramento e pesquisa em saúde. Os zoológicos e 

aquários são excelentes locais onde a veterinária e outras perspectivas biológicas 

em questões de pesquisa podem ser proveitosamente combinadas.

Uma equipe dedicada à pesquisa no zoológico ou aquário pode apoiar a gestão 

no desenvolvimento de uma política de investigação, propondo prioridades de 

pesquisa e avaliação de projetos de pesquisa propostos quanto à sua adequação, 

viabilidade, impacto sobre as rotinas e as implicações para o bem-estar animal. 

Mesmo sem uma equipe dedicada especificamente à pesquisa, um zoológico – 

e aquário – baseado em pesquisas pode existir por meio de uma cultura orga-

nizacional de pesquisa e investigação e a entrada de curadores e tratadores de 

animais para melhorar as rotinas de manejo e otimizar o cuidado e bem-estar 

dos animais. Com uma quantidade modesta de planejamento estruturado, tais 

abordagens podem assumir a forma de estudos de casos científicos e devem ser 

publicadas em periódicos científicos revisados por pares acessíveis, propor-

cionando a outros zoológicos ou aquários a oportunidade de executar testes 

semelhantes e informar sobre os seus resultados.

CONCLUSÃO

Os zoológicos e aquários podem proporcionar excelentes oportunidades para 

a pesquisa científica de alta qualidade, com o mínimo ou nenhum comprome-

timento ao bem-estar animal. Uma abordagem estratégica e esforços adicionais 

relativamente modestos podem contribuir significativamente para o progresso 

científico e para melhorar o conhecimento no zoológico e aquário, o desempen-

ho e também a credibilidade em áreas de base científica do bem-estar animal e 

conservação.

Os estudos observacionais combinados com abordagens experimentais sim-

ples podem avançar a pesquisa científica e melhorar o bem-estar animal. 

Avanços científicos recentes fornecem quadros teóricos e técnicas práticas 

para avaliar exaustivamente o bem-estar animal, incluindo a saúde dos ani-

mais, de forma minimamente ou não-invasiva. Os zoológicos e aquários têm o 

potencial de avançar com uma abordagem baseada em evidências para as suas 

operações e o bem-estar animal, se eles decidirem recorrer a estas abordagens.

Fig. 7.1. Uma estrutura para o estudo do ‘estresse’ nos 

zoológicos e aquários. ‘Potenciais estressores no ambi-

ente do zoológico’ são estímulos cujos efeitos têm sido 

demonstrados, mas não necessariamente dentro de um 

ambiente de zoológico ou aquário. Os organismos pos-

suem uma ‘resposta ao estresse’ que evoluiu através da 

seleção natural exercida pela exposição a estressores 

ambientais no passado. A evidência empírica mostra 

que ‘fatores modulares’ espécie-específicos podem 

modificar a ‘resposta ao estresse’. As ‘consequências’ 

são aumento dos requisitos de energia, e diminuição 

da eficiência de assimilação do alimento, da atividade e 

sucesso reprodutivo, competência imunológica e sobre-

vivência (modificado de Hofer & East, 2012).

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Você considera descobertas científicas recentes ao rever suas 

políticas e procedimentos de bem-estar animal?

Você tem uma lista de prioridades de pesquisa para a sua 

instituição? 

Será que inclui perguntas sobre o bem-estar animal e garante que o 

bem-estar animal seja incorporado?

Você incentiva os membros da sua equipe a realizar e publicar 

estudos de caso que poderiam apoiar uma abordagem baseada em 

evidências para o bem-estar animal?

Seus animais em projetos de pesquisa estão sujeitos ao mesmo 

nível de escrutínio de bem-estar que os outros animais em sua 

instituição?

Você tem um comitê de pesquisa e/ou ética e bem-estar animal, ou 

entidade equivalente? Se assim for, ele tem membros externos?

O comitê é consultado sobre as atividades de pesquisa propostas 

em sua instituição?

A aprovação dos projetos de pesquisa é sujeita aos procedimentos 

de uma análise dos danos e benefícios e da redução dos potenciais 

impactos negativos da utilização das técnicas de estudo?

Será que os seus parceiros de pesquisa necessitam de apoio para 

assegurar que, durante suas pesquisas, eles manejem o bem-estar 

animal de forma adequada?

Você está ciente de qualquer legislação relevante que pode se 

aplicar às suas pesquisas? Você procurou as permissões adequadas?

Será que os membros da sua equipe entendem os propósitos das 

pesquisas, as diretrizes de bem-estar animal para os pesquisadores 

e os produtos esperados em termos de resultados das pesquisas?

NOTES:

Redução na com-
plexidade estrutural e 
variação no ambiente 
de vida (qualidade do 
habitat)

Mudanças no clima

Ruído

Luz 

Poluição

Competidores

Predators

Densidade populacional

Instabilidade social

Composição de grupo 
não natural

Perturbação

Interação com visitantes

Confinamento

Transporte

Manuseio e intervenção

Potenciais Estressores no Ambiente do 

Zoológico

Fatores Modulares Resposta ao estresse Consequências

ORGANISMO

Espécie

População

Sazonalidade

Sistema social

História de vida

Sexo

Tipo de personalidade

Idade

Condição corporal

Estado reprodutivo

Táticas comportamentais

Experiência social 

Estabilidade social 

Suporte social

Resposta de desenvolvi-
mento

Resposta fisiológica
(alocação de energia e 
recursos)

Resposta comportamental
(movimentos, interações 
sociais)

Resposta hormonal 
(glicocorticóides, catecol-
aminas, andrógenos)

Resposta imunológica

Necessidades energéticas

Assimilação dos 
alimentos eficientes

Sobrevivência

Sucesso reprodutivo

Supressão de reprodução

Competência 
 imunológica



GROUS-DA-MANCHÚRIA
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RECOMENDAÇÕES

Para realizar o nosso compromisso com elevados padrões de bem-estar animal, a 

Estratégia Mundial de Bem-Estar Animal dos Zoológicos e Aquários apela às suas 

instituições membro para::

1. Tornar-se um centro reconhecido pela experiência em bem-estar animal e 

ajudar e aconselhar outras instituições sobre o bem-estar animal.

2. Certificar-se de que toda a equipe relevante, incluindo os seus membros da 

equipe de manejo animal e veterinária, colaborem estreitamente e estejam 

atualizados com as normas profissionais de saúde e bem-estar animal.

3. Colaborar e estabelecer parcerias com universidades, centros de pesquisa e 

outras instituições zoológicas para aprofundar a compreensão dos estados de 

bem-estar dos animais e senciência animal.

4. Estabelecer parcerias com organizações de bem-estar animal e especialistas 

em bem-estar animal externos, através de representação em comitês de bem-

estar e ética animal ou entidades similares, na revisão do bem-estar animal na 

sua instituição.

5. Estabelecer parceiras ou “franquias” com instituições zoológicas que necessitem 

de orientação para alcançar resultados de bem-estar positivos para os animais sob 

seus cuidados. Isto pode ser através de intercâmbios de equipe, oportunidades de 

treinamento, intercâmbio de procedimentos ou subsídios de financiamento.

INTRODUÇÃO

Como em qualquer empreendimento, parcerias significam que a capacidade é 

compartilhada e aumentada. Este é também o caso para trabalhos de bem-es-

tar animal nos zoológicos e aquários. Esta Estratégia como um todo reflete a 

complexidade subjacente ao cuidado apropriado de animais em zoológicos e 

aquários e as muitas questões que precisam ser consideradas para atender às 

necessidades específicas de cada espécie. Uma vasta gama de contribuições é 

necessária, para que o estabelecimento de parcerias que, juntas, ofereçam to-

das as habilidades seja benéfico..

A formação de relacionamentos eficazes com colegas colaboradores é impor-

tante para encorajar e alcançar avanços a longo prazo no bem-estar animal. A 

chave para o desenvolvimento de parcerias eficazes e bem sucedidas é confi-

ança, compreensão e comunicação clara e eficaz.

Estabelecer parcerias é uma atividade essencial e um requisito para os 

zoológicos e aquários modernos. A Estratégia Mundial de Conservação dos 

Zoológicos e Aquários (2005) dedicou um capítulo ao conceito de parce-

rias, enfatizando que, como os zoológicos e aquários abraçam uma combi-

nação única de experiência técnica e interpretativa, ética legal e ambiental 

e conhecimento da biodiversidade, devem cooperar entre si para prestar 

apoio mútuo. Apesar da Estratégia Mundial de Conservação dos Zoológicos e 

Aquários  se concentrar principalmente na conservação da biodiversidade, a 

execução de elevados padrões de bem-estar animal também se beneficia com 

isso. Os zoológicos e aquários modernos, portanto, procuram garantir que o 

desenvolvimento de parcerias para apoiar seus objetivos de conservação e 

bem-estar animal seja uma competência essencial.

PARCERIAS PARA EXPANDIR CAPACIDADE E CONHECIMENTO

Colaborações de pesquisa com universidades podem contribuir significativa-

mente para a nossa compreensão e eficácia em manejar o bem-estar animal. 

Além disso, clínicas veterinárias de zoológicos ou aquários podem fazer parce-

rias com entidades de conservação que trabalham em campo para se concentrar 

na saúde e bem-estar dos animais selvagens em vida livre. Tais parcerias devem 

permitir o aumento de projetos específicos que aumentam o nosso conheci-

mento; por exemplo, a percepção da dor, sensibilidade e diferentes expressões 

comportamentais dos estados emocionais positivos na variedade de espécies 

mantidas em zoológicos e aquários, tanto de invertebrados como vertebrados.

O avanço da compreensão nessas áreas poderia ainda desenvolver princípios de 

bem-estar animal e facilitar melhorias nas disposições de manejo necessárias 

para assegurar um bom grau de bem-estar dos animais selvagens sob cuidados 

humanos. De particular importância no contexto do bem-estar animal, são os 

benefícios proporcionados por zoológicos e aquários estabelecendo e manten-

do comitês de ética e bem-estar animal, ou entidades similares, que incluem 

membros externos (não funcionários da instituição). Deve-se considerar a in-

clusão de representantes de grupos de bem-estar animal, se os seus membros 

estão dispostos a participar de forma construtiva nas funções desses comitês.

Para as parcerias serem bem sucedidas, os zoológicos e aquários necessitam 

de um elevado nível de transparência em suas operações, particularmente em 

relação às normas de bem-estar animal. Persistente escrutínio de alto nível 

deve existir, não só pelo público visitante, mas também por órgãos governa-

mentais e não-governamentais de bem-estar animal e por grupos de direitos 

dos animais. Estas são platéias com fortes interesses naquelas atividades do 

zoo e aquário que potencialmente afetam o bem-estar animal. A transparência 

ajuda a acalmar as preocupações que possam ter e, além disso, comitês de ética 

e bem-estar animal e declarações de bem-estar animal fornecem bons veículos 

para demonstrar responsabilidade.

ORGANIZAÇÕES DE BEM-ESTAR ANIMAL

Os zoológicos e aquários modernos podem se beneficiar por serem pró-ativos nas 

suas relações com as organizações locais e internacionais de bem-estar animal e por 

construírem ativamente relações positivas com elas (ver estudo de caso 8.1). Ao pas-

so que a noção de envolver membros de uma organização de bem-estar animal local 

em um comitê de ética e bem-estar animal possa parecer ser arriscado para alguns 

gestores de zoológicos e aquários, a experiência internacional mostra que a maioria 

das organizações de bem-estar animal acolhe tal envolvimento e são geralmente um 

trunfo para esses comitês.

C A P Í T U L O  8 :  PA R C E R I A S  E M  B E M - E S TA R  A N I M A L

Nosso compromisso é trabalhar de forma colaborativa e aberta para sa-

lientar o bem-estar animal e melhorar a vida dos animais.

A missão e o foco das organizações de bem estar animal variam muito e, enquanto 

algumas podem consistentemente desafiar a manutenção de espécies de animais 

selvagens sob cuidados humanos, muitas outras são organizações prática e cientifi-

camente pensantes que acolhem colaboração. A abertura de acordos de cooperação, 

no sentido de garantir que os participantes estejam bem informados, ajuda a evitar 

confrontos por mal-entendidos que de outra forma ocorreriam. No entanto, como a 

identidade social de tais organizações em algumas localidades pode impedir parce-

rias construtivas, deve ser dada a esta uma consideração cuidadosa.

Da mesma forma, solicitar a participação das organizações de bem-estar dos ani-

mais no desenvolvimento de declarações de bem estar animal é um mecanismo útil 

para construir a confiança entre os representantes de ambas as comunidades. Isto, 

em termos de melhoria do bem-estar animal, é vantajoso.

Apesar das diferenças de opinião sobre o que constitui bom grau de bem-estar 

animal poderem persistir entre tais parceiros, elas muitas vezes são mitigadas pelo 

reconhecimento de um propósito comum. Mesmo quando uma organização possa 

parecer contrária aos zoológicos e aquários e ser vocal publicamente sobre isso, esses 

grupos procuram regularmente ajuda local de seu zoológico ou aquário acreditado 

para lidar com o problema de um animal selvagem individual ou um zoológico ou 

aquário precário. Tais interações ajudam a cimentar relações de trabalho valiosas 

para o futuro.

Uma vantagem de tais parcerias – independentemente da combinação de redes, es-

forço, habilidades e recursos – é que a sua existência e transparência operacional 

tendem a ser reconfortantes para o público em geral que será, assim, menos influ-

enciado pela oposição de grupos que permanecerão implacavelmente opostos aos 

zoológicos e aquários.

ORGANIZAÇÕES DE DIREITOS DOS ANIMAIS

Infelizmente, muitos defensores dos ‘direitos dos animais’ trabalham em torno da 

doutrina da liberdade e ‘libertação’, que na sua aplicação se opõem aos conceitos 

em que os zoológicos e aquários operam. A consequência é que raramente existe 

um meio termo que permita um diálogo construtivo. Como no caso de qualquer 

choque de filosofias fundamentalistas, a não participação no debate para começar 

às vezes é a única estratégia eficaz.

No entanto, como com as organizações de bem-estar animal, há um espectro de 

valores operacionais dentro das comunidades dos direitos dos animais e, depen-

dendo das circunstâncias e dos indivíduos em questão, podem ser alcançados 

acordos. Muito pode ser alcançado daqui para frente com um diálogo sensato que 

reconheça as diferenças e as aceite.

TRABALHANDO COM ZOOLÓGICOS E AQUÁRIOS PARCEIROS

A Como uma prática da ética profissional, a busca e aplicação do bem-estar 

animal não podem terminar nos portões dos nossos próprios zoológicos ou 

aquários. Deve ser projetada para fora, para outras organizações que precisam 

de ajuda.

Levantamentos recentes têm mostrado que mais de oito em cada dez institu-

ições que mantêm espécies selvagens (ou ‘zoológicos’ e ‘aquários’) abertas ao 

público em todo o mundo operam sem padrões de acreditação de bem-estar 

animal. Muitas destas organizações têm instalações em muito mau estado e o 

ASIAN BEAR PARK
Brown bears

 

Estudo de caso 8.1:  

Estabelecer parcerias com uma organização internacional de bem-estar animal.

A pedido da Sociedade Mundial de Proteção Animal (WSPA; renomeada Proteção 

Animal Mundial em 2014), membros de ambas, WSPA e WAZA, se uniram para 

visitar três parques de ursos na Ásia em 2004. A equipe descobriu que em todos os 

três parques as condições em que os ursos eram mantidos estavam bem abaixo até 

mesmo das normas básicas esperadas de zoológicos responsáveis ??por manter estas 

espécies. A equipe desenvolveu um relatório abrangente com recomendações espe-

cíficas detalhadas para melhorar as condições para os ursos nestes parques. Visitas de 

retorno por membros da equipe ocorreram em 2007 e, apesar de algumas melhorias 

notadas, ficou claro que o monitoramento externo de longo prazo seria necessário 

para provocar uma mudança significativa nas circunstâncias dos ursos. Consequen-

temente, a Wild Welfare, através do apoio de instituições zoológicas e organizações 

internacionais de bem-estar animal, tem revisitado os parques e está avaliando os 

próximos passos a tomar para fazer melhorias. Este projeto representa um excelente 

exemplo de uma parceria com uma organização internacional de bem-estar animal, 

onde a experiência dos zoológicos e aquários foi necessária para identificar e avaliar 

as questões de disposição de grau pobre de bem-estar animal no seio da comunidade 

internacional dos jardins zoológicos e aquários.

bem-estar dos animais é uma preocupação séria. Tais situações afetam nega-

tivamente a percepção do público de todos os zoológicos e aquários – bons e 

ruins. Os zoológicos e aquários modernos são fortemente encorajados a aju-

darem nos esforços para melhorar as condições nessas instituições zoológicas, 

porque as pessoas do ‘zoológico’ ou ‘aquário’, onde quer que estejam, tenderão 

a ouvir mais seriamente com outras pessoas de zoológicos e aquários e, em 

seguida, tomarão as medidas necessárias para melhorar.

Quando lidamos com essas situações, é fundamental determinar quem toma as 

decisões que irão abordar o grau pobre de bem-estar animal. Quem está real-

mente no comando? Frequentemente, não está no zoológico ou aquário em si 
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e muitos fatores podem estar em jogo. Políticos locais muitas vezes entram em 

cena e, ocasionalmente, manejo ou bem-estar animal ruins podem ser o resul-

tado de outros fatores.

As maneiras para ajudar incluem parcerias por “filiação” entre um zoológico ou 

aquário moderno (ou consórcios de zoológicos e aquários) e as instalações que 

necessitam de assistência. Da mesma forma, as parcerias com organizações 

de bem-estar animal fornecem boas perspectivas para a cooperação, pois elas 

trazem uma variedade de habilidades, recursos e redes por sua própria conta 

(ver estudo de caso 8.2).

De uma perspectiva prática, financeira e de comercialização, é relativamente 

fácil ser imediata e visivelmente eficaz em ajudar um zoológico ou aquário 

em necessidade através do simples expediente de intercâmbios de equipe 

e treinamento. Há grandes benefícios em um intercâmbio de funcionários. 

Como muitos zoológicos e aquários em necessidade podem estar envolvidos 

em comercializar animais capturados na natureza, auxiliar essas instituições 

zoológicas e ajudar a parar esse comércio pode ter um valor de conservação 

adicional. Para obter mais orientações nesta área, consulte o Código de Ética e 

Bem-Estar Animal da WAZA (ver apêndice).

CONCLUSÃO

Para alcançar os altos padrões necessários de bem-estar dos animais a nível mun-

dial, é imperativo que os zoológicos e aquários abracem o bem-estar animal de 

forma responsável, promovendo uma comunicação eficaz com os colegas e por 

estabelecer, nutrir e manter relações de parceria pró-ativas, enquanto ao mesmo 

tempo, sejam abertos sobre os esforços para melhorar a vida das espécies de ani-

mais selvagens sob cuidados humanos.

E o mais importante, os zoológicos e aquários que estão com necessidade de 

assistência podem se beneficiar do estabelecimento de parcerias bem sucedidas 

que facilitem a partilha e utilização eficaz do conhecimento e experiência 

coletivos. Essa ajuda pode vir a contribuir com melhorias no bem-estar animal e 

normas operacionais, e incentivar a mudança organizacional de longo prazo para 

atitudes em relação ao bem-estar dos animais.

Além disso, as parcerias não só podem oferecer apoio aos colegas e beneficiar a 

vida dos animais individuais por melhorar o seu bem-estar, mas por trabalhar 

em conjunto e se esforçando para encontrar soluções práticas para os desafios de 

bem-estar animal através da partilha de conhecimentos e a reunião de recursos, 

essas parcerias podem destacar a importância da dedicação para o bem-estar ani-

mal dentro da comunidade dos zoológicos e aquários e influenciar positivamente 

a percepção do público.

KABUL ZOO, AFEGANISTÃO
Recinto de animais

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Será que todas as suas parcerias apoiam a promoção de elevados 

padrões de bem-estar animal?

Você trabalha de forma eficaz com as organizações de bem-estar 

animal?

 Existem maneiras que você poderia trabalhar de forma mais eficaz?

Existem oportunidades para o seu zoológico ou aquário trabalhar com 

organizações parceiras na necessidade de assistência para melhorar 

os seus padrões de bem-estar animal?

Será que seus funcionários profissionais, como veterinários, 

pesquisadores, curadores e tratadores de animais, fornecem conselhos 

para as pessoas fora da sua instituição sobre a saúde e o bem-estar 

animal? Eles poderiam fazer mais?

Você promove a sua instituição como apoiando elevados padrões de 

bem-estar animal? Você mede as percepções da comunidade de seu 

desempenho em bem-estar animal?

NOTES:

Estudo de caso 8.2:  

Um exemplo de parceria em ação.

Após a longa guerra civil e, finalmente, a tomada de Cabul em 2001, o Ka-

bul Zoo estava em grande parte em ruínas. O North Carolina Zoo levantou 

500.000 dólares de 6.000 colaboradores em grande parte privados para apoiá-

lo e ajudar a reconstruí-lo. A primeira fase de emergência, o fornecimento de 

alimentos, água e aquecimento para os animais durante as primeiras semanas, 

foi realizado por membros da equipe da Sociedade Mundial de Proteção An-

imal (WSPA; renomeada Proteção Animal Mundial em 2014), que tinha uma 

equipe pronta para agir rapidamente para tais emergências. A segunda, a fase 

de estabilização, foi realizada por membros de zoológicos - e aquários - de todo 

o mundo, recrutados pelo North Carolina Zoo. A fase final de treinamento e ca-

pacitação foi então realizada em grande parte através da comunidade indiana de 

zoológicos. Outros membros de zoológicos e aquários designados pela Wildlife 

Conservation Society, com financiamento adicional da União Europeia e outros, 

forneceram mais assistência desde então.

HOUSTON ZOO, TEXAS, EUA E HANGZHOU ZOO, HANGZHOU, CHINA
Funcionário do Houston Zoo treina a equipe do Hangzhou Zoo sobre como utilizar PVC para enriqueci-
mento ambiental. Casuar



EQUIDNA

PERTH ZOO, AUSTRÁLIA
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RECOMENDAÇÕES

Para realizar o nosso compromisso com elevados padrões de bem-estar animal, a 

Estratégia Mundial de Bem-Estar Animal dos Zoológicos e Aquários apela às suas 

instituições membro para: 

1. Evitar o uso de animais em quaisquer experiências interativas quando o seu 

bem-estar puder ser comprometido.

2. Realizar avaliações de bem-estar animal específicas e monitoramento contínuo 

de todos os animais individuais que são usados em experiências interativas. 

Retirar animais de tais atividades se os índices comportamentais e outros de 

estresse forem elevados.

3. Certificar-se de que a mensagem que acompanha todas as experiências inter-

ativas e a intenção de quaisquer apresentações relacionadas é aumentar a 

consciência de conservação e/ou alcançar resultados pela conservação.

4. Não comprometer-se, contribuir ou participar de shows de animais, exposições 

ou experiências interativas onde os animais realizam comportamentos não 

naturais. A conservação das espécies deve ser a mensagem e/ou propósito 

primordial.

5. Definir um conjunto de procedimentos que assegure que todos os animais em 

seu zoológico ou aquário são tratados com respeito. Isto inclui a forma como os 

animais são descritos e apresentados.

6. Explicar, por meio de palestras, placas e/ou interpretações, como as melhorias 

no bem-estar dos animais foram feitas em sua instituição.

7. Acessar e utilizar o corpo de conhecimentos e competências que está sub-

jacente à avaliação da eficácia da educação ambiental quando se considera o 

desenvolvimento de experiências interativas para garantir que os benefícios 

são realizados.

INTRODUÇÃO

Os zoológicos e aquários têm visto um rápido crescimento em experiências 

interativas nos últimos anos, aproveitando uma afinidade geral entre seres hu-

manos e animais para incentivar os visitantes a agir para conservar a vida sel-

vagem. A progressão de simplesmente exibir animais nos zoológicos e aquários 

para os visitantes observarem, o que era comum no passado, para apresentar 

abordagens que trazem os seres humanos e animais numa grande proximidade, 

ganhou um impulso porque envolve os visitantes de forma mais eficaz e, assim, 

proporciona melhores oportunidades para educá-los sobre os animais e a con-

servação da vida selvagem.

As experiências interativas variam entre as organizações. Elas podem ser mín-

imas com os visitantes tendo acesso a uma área nos bastidores. Há também 

situações em que as pessoas são levadas para dentro dos recintos dos animais e 

outras situações em que os animais e os seres humanos podem ter contato pelo 

toque.

Todas as experiências interativas devem ser avaliadas quanto ao seu impacto 

sobre o bem-estar dos animais pela: aplicação da avaliação do bem-estar e 

monitoramento contínuo; referindo-se a frequência, duração e horário (hora 

do dia) das interações; observar se o contato físico real é necessário e, em caso 

afirmativo, com quantos visitantes; observar as características dos visitantes; e 

avaliar quão consistentemente a experiência interativa é fornecida.

Tal como acontece com essas avaliações com foco nos animais, os impactos das 

diferenças de alojamento e manejo necessitam ser cuidadosamente avaliados, 

especialmente se eles são diferentes para os animais utilizados de forma 

interativa em comparação com outros no zoológico ou aquário. O possível 

impacto sobre outros membros de um grupo social ou companheiros de 

recinto também deve ser avaliado, se os membros do grupo são periodicamente 

removidos para experiências interativas. Qualquer animal utilizado em uma 

experiência interativa devem ter as mesmas oportunidades para os resultados 

de bem-estar positivos que os outros animais mantidos dentro do zoológico ou 

aquário que não estão envolvidos.

Sempre que possível, os zoológicos e aquários também devem explicar o bem-es-

tar dos animais e processos de manejo aos visitantes, para construir uma com-

preensão e respeito pelos animais e o mundo natural (ver estudo de caso 9.1). 

Isto pode ser feito através de palestras, uma declaração de bem-estar animal, 

placas e/ou programas de educação ambiental.

O uso crescente de experiências interativas em zoológicos e aquários tem sido 

amplamente informado pela expectativa de que a proximidade entre seres 

humanos e animais, e sempre que possível o ‘contato real’, podem aumentar a 

probabilidade, o alcance e o impacto da educação ambiental e o compromisso 

com ações de conservação. No entanto, a pesquisa sobre esta proposição ainda 

não produziu resultados definitivos.

No entanto, à medida que mais zoológicos e aquários adotarem o princípio 

intuitivamente atraente de ‘conectar, compreender, agir’, haverá aumento das 

oportunidades de avaliar com rigor os efeitos de diferentes abordagens para 

a educação ambiental, e também para considerar cuidadosamente o bem-es-

tar dos animais nesses programas. E o mais importante, há evidências de que 

alguns animais acham algumas experiências interativas desagradáveis e es-

tressantes. Mais pesquisas são necessárias para avaliar diretamente os impac-

tos de tais experiências, e é da responsabilidade dos zoológicos e aquários que 

fornecem essas interações garantir que este trabalho seja realizado.

As instituições que utilizam animais em qualquer interação ou apresentação de-

vem sempre avaliar o impacto e os riscos de tais experiências sobre os estados 

de bem-estar dos animais individuais e cuidadosamente monitorar os impactos 

no bem-estar. A consideração do bem-estar do animal deve permanecer uma 

prioridade.

Muitos zoológicos e aquários, e a Associação Europeia de Zoos e Aquári-

os (EAZA), desenvolveram diretrizes para o uso de animais em interações ou 

demonstrações para o público. Estes são guias úteis para zoológicos e aquários 

que consideram ou empreendem experiências interativas ou apresentações.

QUAL IMPACTO OS VISITANTES E AS INTERAÇÕES COM OS 

VISITANTES TÊM NO BEM-ESTAR?

A natureza das experiências interativas varia amplamente, assim como os táxons 

envolvidos. Nosso conhecimento dos seus impactos sobre os animais ainda é mui-

C A P Í T U L O  9 :  E N G A JA M E N T O  E  I N T E R A Ç Õ E S  C O M  O S  V I S I TA N T E S

O nosso compromisso é proteger e melhorar o bem-estar dos nossos ani-

mais em todas as suas interações com os visitantes, enquanto envolvemos 

os visitantes na conservação da vida selvagem.

ZOOS VICTORIA, AUSTRÁLIA 
Tigres

Estudo de caso 9.1:  

Estereotipias e a experiência do visitante.

Evidências recentes sugerem que os visitantes estão interessados em ver animais 

que estão engajados em comportamentos apropriados para as espécies. Especifi-

camente, os visitantes que assistiram um curto video de cinco segundos do pacing 

de um tigre (Panthera tigris) relataram que eles pensaram que o animal recebeu 

níveis mais baixos de cuidados do que alguém que assistiu a um vídeo de mesma 

duração de um tigre descansando. Além disso, os visitantes que assistiram ao vídeo 

do tigre no pacing eram menos propensos a apoiar zoológicos e aquários através 

de visitação ou doações. Dada a importância do bem-estar animal e de incenti-

var os visitantes a apoiar ações de conservação, é importante para os zoológicos e 

aquários focarem em eliminar ou reduzir tais comportamentos. Além de melhorar 

o bem-estar animal, isso é para garantir que os visitantes tenham uma experiência 

positiva, que pode, então, traduzir-se em comportamento pró-conservação.

to limitado (ver estudo de caso 9.2). Até o momento, a pesquisa tem enfatizado 

primatas e carnívoros e centrou-se mais sobre os efeitos da presença humana em 

vez dos eventos interativos. Algumas pesquisas indicam que a chegada diária de 

visitantes pode ser perturbadora e pode ser uma fonte de distresse para os animais. 

Isso pode se manifestar como aumento nos comportamentos relacionados à an-

siedade e agressividade dentro do grupo, e diminuição de comportamentos sociais 

para com outros membros do grupo. Além disso, os animais podem apresentar 

comportamentos de ameaça para com os visitantes e os níveis de corticosteróides 

nas fezes, urina ou saliva podem ser elevados, sugerindo que os animais podem 

estar estressados.

Alternativamente, outros animais podem não mostrar sinais evidentes de estres-

se quando expostos aos visitantes. É provável que as respostas individuais irão 

variar por causa da experiência passada e as diferenças no design dos recintos, 

enriquecimento ambiental e relacionamento com os tratadores de animais. Igual-

mente, algumas espécies não mostram naturalmente quaisquer sinais exteriores 

de estresse, ou podem ter as respostas comportamentais ao estresse que podem 

ser comumente mal interpretadas por seres humanos. A fim de minimizar o dis-

tresse, é necessário proporcionar aos animais algum refúgio da vista do público. 

Como alternativa, algum tipo de barreira física ou psicológica, tais como visores 

com frestas ou barreiras sólidas com pequenas janelas de visualização, deve ser 

fornecida.

No entanto, alguns animais em fazendinhas de zoológicos e pátios de contato po-

dem exibir comportamentos indesejáveis para com os visitantes, um problema 

resolvido pela simples retirada desses animais. Tal como acontece com os animais 

em ‘recintos tradicionais’, os animais em ‘áreas de contato’ devem ser capazes de 

se retirar (refugiar) do contato humano, mas ainda assim acessar, por exemplo, 

alimentos, água e áreas para descanso e conforto térmico.

Nas situações em que os visitantes são levados para dentro dos recintos, envol-

vendo, por exemplo, relocação de animais dentro do zoológico ou aquário, apre-

sentações com aves, espetáculos interativos com grandes felinos e alimentação 

de animais pelos visitantes, não está claro se os impactos no bem-estar são bons, 

neutros ou ruins. Dada esta incerteza, é importante que os zoológicos e aquários 

monitorem atentamente tais eventos e retirem os animais se houver indícios de 

que o bem-estar está sendo comprometido. Além disso, os animais devem ser 

cuidadosamente selecionados pela sua adequação para tais eventos, com base 

em sua história natural e características individuais, como avaliado por fun-

cionários experientes que estão familiarizados com cada animal.

Se as interações com os animais ocorrem, elas devem ser feitas em um ambiente 

onde o animal está livre para deixar a interação sempre que ele escolher. Um 

tratador de animais experiente, que tem uma compreensão clara das necessi-

dades individuais do animal deve realizar todas as interações, e como em todos 

os encontros próximos, tanto em público como nos bastidores, o treinamento 

por reforço positivo deve ser usado para criar um ambiente positivo e estimu-

lante.

O contato próximo entre os visitantes e os animais em zoológicos e aquários tam-

bém pode acarretar riscos de saúde para ambos, incluindo doenças infecciosas. A 

redução desses riscos, por exemplo, com estações de higiene das mãos e uma área 
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de transição entre as áreas onde os animais ficam e não ficam, é vital. Riscos de 

lesões também devem ser adequadamente geridos. É essencial que as normas de 

saúde e segurança específicas do evento sejam desenvolvidas e aplicadas.

MONITORANDO IMPACTOS DAS EXPERIÊNCIAS INTERATIVAS

Reconhece-se que os zoológicos e aquários devem basear suas decisões sobre 

se devem fornecer experiências interativas em evidências individuais sobre os 

animais e a necessidade de proporcionar condições que encorajem estados de 

bem-estar animal positivos.

Há uma diferença entre as experiências interativas com animais do público e dos 

funcionários. A primeira deve sempre ser cuidadosamente avaliada (ver abaixo), 

enquanto que a última, se levada a cabo de forma adequada, pode ser parte de um 

programa de treinamento estimulante e por reforço positivo que contribui para o 

bem-estar positivo. As duas interações deve ser analisadas separadamente quando 

se considera a justificativa para tais atividades.

Tendo em conta os riscos envolvidos e a escassez de pesquisas nesta área, é 

recomendável que um comitê de ética e bem-estar animal, ou entidade equiva-

lente, avalie se as experiências interativas são apropriadas. Em algumas regiões, 

existe uma obrigação legal para instituições estabelecerem tais comitês, a 

filiação dos quais pode incluir profissionais qualificados, membros da comuni-

dade e defensores de outras organizações não-governamentais de conservação 

e bem-estar animal.

Monitorar todas as experiências interativas é essencial para aumentar a nossa 

compreensão dos seus impactos e assegurar níveis elevados de bem-estar ani-

mal. Isso requer uma boa compreensão da ciência do bem-estar animal. Assim, 

recomenda-se fortemente que o monitoramento contínuo dos animais seja aco-

HOUSTON ZOO, TEXAS, EUA
Gorila-da-planície-ocidental

Estudo de caso 9.2:

A influência do visitante sobre os gorilas.

Provavelmente, a maneira mais promissora de interpretar como os visitantes afetam os 

animais é comparar as respostas dos diferentes indivíduos da mesma espécie sob uma 

gama de diferentes condições de alojamento e manejo. Os gorilas (Gorilla gorilla), por 

exemplo, têm sido estudados agora em um certo número de zoológicos. Em seis desses 

zoológicos, os gorilas mostraram o que parecia ser uma resposta negativa (por exemplo, 

mais agressividade, comportamentos indesejáveis ou varredura visual), ao mesmo 

tempo em que em dois zoológicos, eles mostraram uma resposta ligeiramente positiva 

(menos comportamentos indesejáveis ou buscar proximidade com os visitantes) e nos 

remanescentes, não mostraram nenhum efeito aparente. Como podemos interpretar 

isso? É provável que as diferenças em alojamento, manejo, experiência passada e 

personalidade dos animais são importantes. E o que pode ser feito sobre a influência 

do visitante? As barreiras visuais no Belfast Zoo, por exemplo, levaram a uma menor 

agressividade e estereotipias nos gorilas. Em um determinado zoológico, os gorilas eram 

menos agressivos e interagiram menos com os visitantes quando membros da equipe 

passavam mais tempo com eles, mas em outro, eles mostraram mais agressividade. 

As diferenças individuais nos gorilas, e muitas outras espécies, são provavelmente 

importantes na compreensão destes padrões de influência do visitante.

plado com o treinamento da equipe em todos os níveis da instituição.

Sempre que as práticas para manejar alguns animais no zoológico e aquário 

destoarem daquelas aplicadas aos outros animais, elas devem ser cuidadosa-

mente monitoradas para esclarecer quaisquer impactos adversos de longo pra-

zo sobre o comportamento e bem-estar. Por exemplo, está bem estabelecido 

que a estampagem em seres humanos pode afetar adversamente os animais. 

Assim, espécies propensas à estampagem não devem ser criadas à mão para o 

propósito de experiências interativas.

Finalmente, as experiências interativas devem acolher a história natural e o 

repertório comportamental dos animais; não devem exigir um grande esforço por 

parte dos funcionários do zoo ou aquário para engajar o animal em participar; 

devem demonstrar para os visitantes o nosso respeito pelo animal; e devem 

ter sobrepostas mensagens de conservação consistentes com o objetivo dos 

zoológicos e aquários modernos.

CONCLUSÃO

Muitos zoológicos e aquários utilizam experiências interativas para apoiar vários 

objetivos de conservação, pesquisa e educação. Garantir que essas experiências 

interativas são fornecidas de uma forma que prioriza o bem-estar animal requer 

a adoção de práticas de manejo de animais baseadas em evidências e devem ser 

informadas pela pesquisa sistemática e objetiva do bem-estar animal.

As experiências interativas devem ser não-invasivas, seguras e não-estressantes 

para os animais. O monitoramento de todos os animais envolvidos nas interações 

deve ser contínuo e ter supervisão profissional. Os riscos para o bem-estar animal 

devem ser minimizados por considerar atentamente se as experiências interati-

vas são apropriadas, e se elas estão acomodando as necessidades específicas dos 

animais.

LISTA DE VERIFICAÇÃO

As suas experiências interativas foram avaliadas como adequadas 

para as espécies com que estão sendo usadas? Quais foram os critérios 

utilizados para esta avaliação?

Você tem um processo em vigor para avaliar novas experiências in-

terativas antes de sua implementação para garantir que as normas de 

bem-estar animal são cumpridas?

O processo de avaliação é baseado em conhecimento específico das 

espécies e pesquisa atualizada?

Todas as questões de segurança e saúde foram abordadas, incluindo 

a possibilidade de doenças zoonóticas e transmitidas por vias aéreas 

(por exemplo, em primatas)?

Existe um processo de revisão permanente para garantir que as 

questões de bem-estar animal não surjam ao longo do tempo para os 

animais que estão sendo usados?

A saúde dos animais utilizados está sendo monitorada regularmente?

Os membros da sua equipe são especializados na detecção de mu-

danças na saúde e no comportamento dos animais estão sendo usa-

dos?

O que aconteceria com animais se eles fossem retirados das experiên-

cias interativas? Você pode continuar a fornecer cuidados de quali-

dade para eles?

Suas apresentações ou experiências envolvendo animais têm trans-

mitido mensagens de conservação, contêm informações educacionais 

e de base científica e demonstram respeito pelos animais?

NOTES:

 Zebra-de-Grant
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AZA
Association of Zoos and Aquariums
http://www.aza.org

CPM
WAZA Committee for Population Management
http://www.waza.org/en/site/about-waza/council-and-committees/commit-
tee-for-population-management

EAZA
European Association of Zoos and Aquaria
http://www.eaza.net

GSMP
Global Species Management Plan
http://www.waza.org/en/site/conservation/conservation-breeding-programmes/gsmp

ISIS
International Species Information System
http://www.isis.org

IUCN
International Union for Conservation of Nature
http://www.iucn.org

OIE
World Organisation for Animal Health
http://www.oie.int

WAZA
World Association of Zoos and Aquariums
http://www.waza.org

ZAA
Zoo and Aquarium Association Australasia
http://www.zooaquarium.org.au

ZIMS
Zoological Information Management System
http://zims.isis.org

 

As definições aqui fornecidas são determinadas pelo contexto dentro desta 

Estratégia.Estas definições têm como objetivo proporcionar clareza e confiança 

sobre os significados dentro deste documento. 

Aceitável 
Aceitável em termos de normas internacionais dentro dos parâmetros do contexto 
do documento.

Adequado
Suficiente e adequado para a finalidade a que se destina; deve resultar em 
resultados positivos ao invés de negativos.

Animal selvagem

Uma espécie de animal não domesticado (como amplamente entendido) e que 

mantém as suas características selvagens.

Aquário
Instalação permanentemente fixa, basicamente aberta e administrada para o 
público visitante, com animais aquáticos selvagens vivos e outras espécies.

Autoridade de gestão ou manejo
Funcionários de alto escalão dentro da instalação responsável pela gestão e 
administração do dia-a-dia.

Bem-estar
Um estado de harmonia entre o funcionamento físico e psicológico do animal; 
sinônimo de um bom estado de bem-estar.

Bem-estar animal
Como um animal lida com as condições em que vive. Um bom estado de bem-estar 
(como indicado por evidências científicas) resulta em um animal que é saudável, 
confortável, bem nutrido, seguro, capaz de expressar comportamento inato e não 
sofre de estados desagradáveis, como dor, medo e angústia.

Bem-estar pela conservação
Garantir estados de bem-estar animal positivos ao mesmo tempo que almeja 
atingir os objetivos de conservação, tais como atividades de pesquisa dos animais 
selvagens ou programas de soltura no ambiente natural. 

Cativeiro (em uma perspectiva zoológica)
Uma situação em que um animal é mantido em um habitat feito pelo homem e 
exclusiva ou parcialmente dependente de cuidados humanos.

Competente
A capacidade para realizar tarefas designadas de forma eficaz.

Comprometimento do bem-estar animal
Um estado geral de bem-estar negativo ou quando um atributo específico do bem-
estar é negativo.

S I G L A S  E  PÁ G I N A S  E L E T R Ô N I C A S G L O S S Á R I O  D E  T E R M O S

Comportamento natural
Os comportamentos individuais, ou o repertório de diferentes comportamentos, que 
exibem valor de sobrevivência específico da espécie e que refletem o nicho ecológico 
em que as espécies animais evoluíram.

Comportamento normal
Um comportamento que ocorre a uma frequência, duração e intensidade dentro do 
intervalo expresso pelos membros da mesma espécie em vida livre.

Conservação
Assegurar populações das espécies em habitats naturais a longo prazo (definição 
da WAZA).

Criação de animais selvagens
Qualquer instalação comercial ou operação que contém espécies de animais 
selvagens capturados em estado selvagem ou reproduzidos por humanos para 
vendê-los enquanto vivos, para mantê-los vivos para a coleta de produtos 
biológicos vendáveis ou, após a morte ou abate, para vender as suas partes do 
corpo.

Cuidados por toda a vida ou para a vida inteira
Cuidados de um animal individual destinados a obter uma qualidade de vida 
aceitável ao longo de sua expectativa de vida por manejo atencioso, experiente 
e hábil no zoológico e aquário, incluindo, se necessário, a transferência entre 
instituições. 

Enriquecimento
O ato de enriquecimento ou o estado de ser enriquecido.

Enriquecimento comportamental
Os vários meios pelos quais os repertórios comportamentais dos animais sob 
cuidados humanos podem ser manejados e aprimorados para melhorar o bem-estar.

Enriquecimento ambiental
A concepção e manejo dos ambientes dos animais sob cuidados humanos para 
promover estados de bem-estar positivos.

Eutanásia
O término da vida de forma humanizada, indolor e livre de perigo, usando um 
método que produz a perda concomitante de consciência e funcionamento do 
sistema nervoso central.

Experiência interativa com a equipe
Uma atividade pré-planejada que permite que apenas equipe qualificada entre em 
contato próximo (geralmente, mas não limitado a interações táteis) com animais 
selvagens ou de espécies domésticas sob seus cuidados.

Experiência interativa com visitante
Uma atividade pré-planejada que permite que o público visitante entre em contacto 
próximo (normalmente, mas não se limitando a interações táteis) com animais 

selvagens ou de espécies domésticas sob cuidados do zoológico ou aquário.

Justificável
Suportável por argumento convincente.

Neonatologia
Ramo que se dedica ao estudo e cuidado do feto e recém-nascido durante e após seu 
nascimento até sua independência.

Planejamento da coleção 
Processo de planejamento estratégico a nível institucional, regional ou global, para 
identificar e priorizar os táxons adequados para a intervenção e cuidado humano, 
determinados pelo valor educacional e de conservação e valor daqueles táxons, e 
uma capacidade de fornecer cuidados adequados; planejamento da coleção prevê o 
futuro da instituição, e leva em conta os recursos e limitações organizacionais.

Resultados (ou produtos) da conservação
Resultados de conservação quantitativos, qualitativos e de outra forma 
demonstráveis nas espécies e/ou a nível de habitat, seja sob cuidados humanos ou 
em estado selvagem. 

Santuário
Uma instalação permanentemente fixa, administrada exclusivamente para cuidados 
de animais individuais no local, a longo prazo e ao longo da vida. Um santuário é uma 
instalação que oferece cuidados adequados aos animais resgatados que sofreram 
abusos, ferimentos ou foram abandonados.

Senciência
É a capacidade de ter experiências subjetivas e sentir e perceber emoções, tais como 
dor e prazer. Isso implica em um nível de consciência e uma capacidade de sofrer.

Sofrimento
Estados mentais adversos que afetam negativamente o estado de bem-estar de 
um animal e estão associados a experiências como extremos de sede, fome, dor, 
ansiedade, medo, solidão, depressão e tédio.

Veterinário
Uma pessoa legalmente registrada como um veterinário em um órgão legislativo 
competente aceito pelo país no qual a instituição está localizada.

Zoológico
Instalação permanentemente fixa, basicamente aberta e administrada para o 
público visitante, com animais selvagens vivos e outras espécies.

Zoológico ou aquário moderno
Zoológico ou aquário contemporâneo (como definido dentro deste glossário), que se 
esforça para alcançar elevados padrões de conservação da vida selvagem, bem-estar 
animal e educação ambiental.
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PREÂMBULO

A continuação da existência dos parques zoológicos e aquários depende do reconhe-

cimento de que a nossa profissão se baseia no respeito pela dignidade dos animais sob 

nossos cuidados, as pessoas que servimos e outros membros do ofício internacional 

do zoológico e aquário. A aceitação da  Estratégia Mundial de Conservação dos 

Zoológicos e Aquários está implícita ao se envolver à WAZA.

Embora se reconheça que cada região possa ter formulado o seu próprio código de 

ética e um código de bem-estar animal, a WAZA irá se esforçar para desenvolver 

uma tradição ética que é forte e que irá formar a base de um padrão de conduta para 

o nosso ofício. Os membros irão lidar uns com os outros com o mais alto padrão de 

conduta ética.

Princípios básicos para a orientação de todos os membros da WAZA:

• Ajudar a alcançar a conservação e a sobrevivência das espécies deve ser o objetivo 

de todos os membros da profissão. Quaisquer ações tomadas em relação a um 

animal (por exemplo, a eutanásia ou a contracepção) devem ser feitas com o ideal 

mais elevado da sobrevivência da espécie em mente, mas o bem-estar do animal 

individual não deve ser comprometido.

• Promover os interesses da conservação da vida selvagem, a biodiversidade e o 

bem-estar animal para os colegas e para a sociedade em geral.

• Cooperar com a comunidade de conservação mais ampla, incluindo as agências 

de vida selvagem, organizações conservacionistas e instituições de pesquisa, para 

auxiliar na manutenção da biodiversidade global.

• Cooperar com os governos e outros órgãos apropriados para melhorar os padrões 

de bem-estar animal e garantir o bem-estar de todos os animais sob nossos 

cuidados.

• Estimular a pesquisa e divulgação de conquistas e resultados em publicações e 

fóruns adequados.

• Lidar de forma justa com os membros na divulgação de informações e aconselhamento 

profissional.

• Promover programas de educação para o público e atividades recreativas cul-

turais de zoológicos e aquários.

• Trabalhar progressivamente no sentido de alcançar todas as orientações profissionais 

estabelecidas pela WAZA.

Em todos os momentos, os membros irão agir em conformidade com toda a legis-

lação local, nacional e internacional e irão se esforçar pelos mais altos padrões de 

operação em todas as áreas, incluindo as seguintes:

1. BEM-ESTAR ANIMAL

Apesar de reconhecer a variação na cultura e costumes dentro do qual a WAZA 

opera, cabe a todos os membros exercer os mais elevados padrões de bem-estar 

animal e incentivar estes padrões em outros. O treinamento da equipe para o nível 

mais alto possível representa um método de assegurar este objetivo.
Os membros da WAZA irão garantir que todos os animais sob seus cuidados são 
tratados com o máximo cuidado e seu bem-estar deve ser primordial em todos os 
momentos. A todo o momento, todos os códigos legais sobre bem-estar animal de-
vem ser considerados como normas mínimas. 
As práticas de manejo animal apropriadas devem estar em vigor e bons cuidados 
veterinários disponíveis. Quando um animal não tem qualidade de vida razoável, 

deve ser submetido a eutanásia de forma rápida e sem sofrimento.

2. O USO DE ANIMAIS MANTIDOS EM ZOOLÓGICOS E AQUÁRIOS

Sempre que os animais selvagens são usados em apresentações, estas apresentações 

devem: 

• transmitir uma mensagem da conservação evidente ou ter outro valor educativo,

• focar no comportamento natural,

• e não humilhar ou banalizar o animal de forma alguma.

Se houver qualquer indicação de que o bem-estar do animal está sendo compro-

metido, a apresentação deve ser conduzida ao fim.

Quando não estão sendo usadas para apresentações, as áreas onde estas ocorrem 

devem permitir que o animal tenha espaço suficiente para expressar seu compor-

tamento natural e devem conter itens adequados para o enriquecimento compor-

tamental.

Embora o Código se concentre nos animais ‘selvagens’ mantidos nos zoológicos e 

aquários, o bem-estar dos animais domésticos (ovelhas, cabras, cavalos, etc.) nas, 

por exemplo, fazendinhas dos zoológicos não deve ser comprometido.

3. PADRÕES DOS RECINTOS

Todos os recintos devem ser de tal tamanho e volume que permitam ao animal 

expressar seus comportamentos naturais. Os recintos devem conter material 

suficiente para permitir o enriquecimento comportamental e permitir que o 

animal expresse comportamentos naturais. Os animais devem ter áreas em que 

possam se refugiar e instalações separadas devem estar disponíveis para permitir 

a separação dos animais sempre que necessário (por exemplo, áreas de materni-

dade). Em todos os momentos, os animais devem ser protegidos contra condições 

prejudiciais ao seu bem-estar e os padrões de manejo adequados respeitados.

4. AQUISIÇÃO DE ANIMAIS

Todos os membros se esforçarão para garantir que a fonte de animais se limite aos 

nascidos sob cuidados humanos e isso será melhor alcançado por uma conduta 

direta de zoológico para zoológico. O conselho do coordenador apropriado da es-

pécie deve ser procurado antes de adquirir animais. Isto não impede o recebimento 

de animais obtidos por confisco ou resgates. Reconhece-se que, de vez em quando, 

há uma necessidade legítima para programas de reprodução conservacionistas, 

programas educacionais ou estudos biológicos básicos, de obter animais na nature-

za. Os membros devem estar confiantes de que tais aquisições não terão um efeito 

deletério sobre a população selvagem.

5. TRANSFERÊNCIA DE ANIMAIS

Os membros devem assegurar que as instituições que recebem os animais têm 

instalações adequadas para mantê-los e funcionários qualificados que são 

capazes de manter o mesmo alto padrão de manejo e bem-estar conforme exigido 

dos membros da WAZA. Todos os animais que estão sendo transferidos serão 

acompanhados por registros apropriados, com detalhes da saúde, dieta, estado 

reprodutivo e genético e características comportamentais, tendo sido divulgados 

no início das negociações. Esses registros permitirão à instituição receptora tomar 

decisões adequadas em relação ao futuro manejo do animal. Todas as transferên-

cias de animais devem estar em conformidade com as normas internacionais e leis 

aplicáveis a determinadas espécies. Se for caso disso, os animais devem ser acom-

panhados por uma equipe qualificada.

6. CONTRACEPÇÃO

A contracepção pode ser usada sempre que há uma necessidade por razões de 

manejo populacional. Os possíveis efeitos colaterais de ambas as contracepções, 

cirúrgica e química, bem como o impacto negativo sobre o comportamento, devem 

ser considerados antes de ser tomada a decisão final para implementar a contra-

cepção.

7. EUTANÁSIA

Quando todas as opções foram investigadas e é tomada a decisão que é necessária 

a eutanásia de um animal, serão tomados cuidados para garantir que ela seja 

conduzida de uma maneira que garanta uma morte rápida e sem sofrimento. A 

eutanásia pode ser controlada por costumes e leis locais, mas deve ser sempre 

usada em preferência a manter um animal vivo sob condições que não o permitem 

experimentar uma qualidade de vida adequada. Sempre que possível, um exame 

pós-morte deve ser realizado e material biológico preservado para pesquisa e con-

servação dos genes.

8. MUTILAÇÃO

A mutilação de qualquer animal para fins cosméticos, ou para alterar a aparência 

física do animal, não é aceitável. A imobilização de aves para fins educativos ou de 

manejo só deve ser realizada quando nenhuma outra forma de restrição é viável e 

a marcação de animais para a identificação deve ser sempre realizada sob a super-

visão de profissionais, de uma maneira que minimize o sofrimento.

9. PESQUISAS COM ANIMAIS MANTIDOS EM ZOOLÓGICOS E 

AQUÁRIOS

Todos os zoológicos e aquários devem ser ativamente envolvidos na pesquisa 

e outras atividades científicas adequadas a respeito de seus animais e distribuir 

os resultados para os colegas. As áreas apropriadas de pesquisa incluem design 

dos recintos, observações, bem-estar, comportamento, práticas de manejo, 

nutrição, neonatologia animal, tecnologia e procedimentos veterinários, técnicas 

de reprodução assistida, conservação biológica e criopreservação de óvulos e 

espermatozóides. Cada zoológico ou aquário que realizar tais pesquisas deve ter 

um comitê de pesquisa devidamente constituído e deve ter todos os procedimentos 

aprovados pelo comitê de ética devidamente constituído.

Procedimentos invasivos destinados a ajudar na pesquisa médica não devem ser 
realizados em animais nos jardins zoológicos ou aquários; no entanto, a coleta 
oportunística de tecidos durante procedimentos de rotina e coleta de material de 
cadáveres, na maioria dos casos, é apropriada.

O bem-estar individual do animal e a preservação das espécies e diversidade 

biológica devem ser primordiais e superior em mente ao decidir sobre a adequação 

da pesquisa a se realizar.

10. PROGRAMAS PARA SOLTURAS NA NATUREZA

Todos os programas para solturas na natureza devem ser conduzidos de acordo com 

as diretrizes para reintrodução do Grupo de Especialistas para Reintrodução da 

SSC /IUCN.

Nenhum programa para solturas na natureza deve ser realizado sem os animais 
serem submetidos a um exame veterinário completo para avaliar a sua adequação 
para essa soltura e que seu bem-estar pós-soltura seja razoavelmente salvaguarda-
do. Após a soltura, um programa de monitoramento completo deve ser estabelecido 

e mantido.

11. MORTES DE ANIMAIS SOB CUIDADOS HUMANOS

A menos que haja boas razões para não o fazer, cada animal que morre em 

cativeiro, ou durante um programa para solturas na natureza, deve ser submetido 

a um exame pós-morte e ter uma causa de morte determinada.

12. QUESTÕES DE BEM-ESTAR DOS ANIMAIS SELVAGENS EX-
TERNOS

Embora este código de práticas seja projetado para os animais mantidos dentro 

dos zoológicos, aquários, parques de vida selvagem, santuários, etc., a WAZA 

abomina e condena maus-tratos e crueldade para com os animais e deve ter um 

parecer sobre questões de bem-estar para os animais selvagens externos para seus 

membros.

A WAZA EXIGE QUE:

• A coleta de animais e outros recursos naturais na natureza deve ser 

sustentável e de acordo com a legislação nacional e internacional e em con-

formidade com a política apropriada da IUCN.

• Qualquer comércio internacional de animais selvagens e de produtos ani-

mais deve estar em conformidade com a CITES e as legislações nacionais 

dos países envolvidos.

A WAZA SE OPÕE:

• A coleta ilegal e insustentável de animais e outros recursos naturais na 

natureza; por exemplo, para carne de caça, corais, pelo ou peles, medicina 

tradicional, produção de madeira.

• O comércio ilegal de animais silvestres e produtos de animais selvagens.

• Métodos cruéis e não-seletivos de capturar animais na natureza.

• Capturar para ou estocar animais em recintos, em particular aquários, com a 

expectativa de alta mortalidade.

• O uso ou a oferta de animais para ‘caça encomendada’; ou seja, atirar nos ani-

mais em espaços confinados, ou quando semi-anestesiados ou imobilizados.

• A manutenção e transporte de animais sob condições inadequadas; por 

exemplo, a manutenção de ursos em cativeiro para extração de bile, ursos 

dançarinos, zoológicos de beira de estrada ou circos/entretenimento.

A WAZA e os seus membros devem desenvolver todos os esforços ao seu alcance 
para incentivar zoológicos e aquários precários a melhorar e alcançar os padrões 
adequados. Se é evidente que o financiamento ou a vontade de melhorar não está 
lá, a WAZA apoiará o fechamento destes zoológicos e aquários.

Este documento foi elaborado com base no Código de Ética de 1999 e o Código de 

Bem-Estar Animal de 2002. Ele foi aprovado na Sessão  Administrativa Fechada 

da 58ª Reunião Anual, realizada em 19 de novembro de 2003, em San José, Costa 

Rica.
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