
ALGUMAS 
DICAS DO 
WORLD PARROT TRUST

Teste seus conhecimentos
sobre psitacídeos com esse

rápido teste...

Por quanto
tempo uma
calopsita vive?

Que outro nome
a Ararajuba tem?

O Kakapo...

Aproximadamente 5 anos
Até 10 anos
Freqüentemente 20 anos ou mais

Não tem certeza qual é a resposta?  
Acesse www.parrots.org/quiz para saber mais.

Papagaio-príncipe
Maritaca-da-Rainha-da-Bavária

Periquito-de-asa-verde

É um papagaio que não voa?

O papagaio mais raro do mundo?

O papagaio mais pesado?

Que tipo de alimento
é essencial para seu
papagaio de
estimação?

Frutas e vegetais
Amendoim
Sementes e nozes

World Parrot Trust 
Reino Unido

Glanmor House, Hayle,
Cornwall TR27 4HB, UK

Contatos em outros países na Europa,
Africa e Austrália.

Como

C R I A R  U M
P A P A G A I O

F E L I Z
PORTANTO, APRENDA TUDO QUE VOCÊ

PUDER SOBRE SEU PSITACÍDEO...

Assim como ler esse folheto
básico sobre cuidados, estude

mais lendo livros e revistas,
incluindo a PsittaScene do World
Parrot Trust.

A internet é uma grande fonte de informações –
acesse www.parrots.org , onde você encontrará muitas
informações gratuitas, uma enciclopédia com galerias
de fotos e vídeos. Os sócios também podem fazer
perguntas aos “experts” e conversar com outros
membros através dos fóruns.

Considere bem de onde seu psitacídeo será adquirido:
aves criadas em cativeiro podem se tornar ótimos
animais de estimação e treinados para tornarem-se
sociáveis e podem ficar sozinhas por algumas horas.
Abrigos para animais podem ter aves que
necessitem de bons lares.

Papagaios são uma grande
responsabilidade como animais de

estimação! Tendo mais de 300
espécies diferentes, os psitacídeos

variam muito em tamanho, hábitos e
alimentação.

SAIBA MAIS SOBRE
CUIDADOS COM SUA AVE

NO SITE:
www.parrots.org

Descubra de que parte do mundo se
origina a sua espécie, que tipo de
habitat estaria vivendo, como se
comportaria e o que comeria se

estivesse na natureza.

O que mais posso fazer

por meu psitacídeo?
Ajude no bem-estar das aves de

estimação e ajude a salvar as espécies

ameaçadas. 

Torne-se um membro do
WPT hoje mesmo!

www.parrots.org/membership



Se minha gaiola for bem grande
eu posso até conseguir voar de um
lado a outro. Isso é bom, mas um vôo
em um aposento seguro (janelas
fechadas e nada de gatos!) será muito
melhor. Alguns donos pedem que seus
veterinários aparem as penas das asas
se não estamos em um local seguro
suficiente para voar.

2. Espaço para voar

Muita variedade é o que
preciso. Não só sementes
ou ração extrusada, mas
frutas e vegetais também.
Pergunte a seu veterinário
sobre conselhos a respeito
da dieta e de
suplementos.

3. A dieta correta

Na natureza eu estaria sempre ocupado,
ativo e roendo o tempo inteiro, então
preciso que me seja dado galhos de
madeira que não seja tóxica para roer

uma ou duas vezes por
semana. Também preciso
de brinquedos interessantes

para estimular meu dia-a-
dia e manter minha
mente, bico e unhas

ocupados.

4. Poleiros e
Brinquedos

6. Treinamento
Compreender o comportamento
de um papagaio irá ajudar a nós
dois termos um relacionamento
feliz. O “treinamento de reforço
positivo” é uma maneira
magnífica de interagir comigo e
irei aproveitar muito os comandos
básicos de treinamento que ajudam a me
manter em segurança.

7. Companhia
Humanos ou Aves
Todo psitacídeo precisa de um amigo.
Se eu não tiver um companheiro de
penas, um humano já será
bom, mas eu PRECISO
receber muita atenção. Converse
comigo, me dê alimentos saborosos,
brinque comigo. Sou como uma criança
que nunca irá crescer! Eu vou viver por muitos
anos, por isso pense no futuro – quem irá cuidar de
mim se você sair de férias?

Olá! Sou seu papagaio de estimação e é isso o que preciso...

Se você pode construir um, um aviário
interno ou de exterior
coberto irá me dar
uma qualidade de
vida muito
superior. Muito
espaço – que
maravilha!

8. Um Aviário 
o maior dos sonhos

Lembre-se que sou um animal
selvagem, e por isso tenho
necessidades médicas específicas.

Informe-se para saber quem é o
veterinário mais próximo de
você que seja especializado
em psitacídeos, para fazer
exames de rotina e sempre ter
ajuda a disposição caso
aconteça uma emergência. Ter
um microchip pode ajudar a
me encontrar se acabar me

perdendo.

9. Um Médico Exclusivo

Sou inteligente, sensível, exigente, carismático e lindo, porém, sou uma GRANDE responsabilidade! Um papagaio de estimação é um comprometimento por toda a vida, e posso viver mais de 50 anos.

Atenção: Os conselhos nesse folheto são baseados em nossa experiência, porém, não aceitamos responsabilidades legais por má interpretações. Se sua ave estiver doente, sempre consulte um veterinário qualificado.

Preciso de água a vontade para manter
minhas penas em boas condições. Na floresta
eu me banharia na copa das árvores, mas
você pode me dar um banho com pulverizador
na forma de gotas pequenas uma ou duas
vezes por semana no calor.

5.

Água

1. Uma casa
bem grande
Eu preciso de espaço para me movimentar, fazer exercícios e
esticar minhas asas. E ainda mais espaço para ter meus
brinquedos, poleiros, alimentos e água. Por favor, me dê a maior
gaiola possível de encontrar.


