
Atualização Site de Setembro a Dezembro 2014 

 

Setembro  

 Nascimento de quatro Cisnes Negros (Cygnus atratus)  

 Óbito de Tartaruga da Amazônia (Podocnemis expansa). O réptil apresentou 

lesão rostral na comissura labial  

 Óbito de Gato mourisco (Herpaylurus yagouaroundi). Foi encontrado morto no 

recinto. Na necropsia foi verificada a presença de nódulos no pâncreas, dos 

quais foram colhidas amostras para realização de exame histopatológico. 

 

 

Outubro 

 Nascimento de Arara Canindé (Ara ararauna); 

 Óbito de Ema (Rhea americana). O animal foi atacado por cães domésticos 

que invadiram o parque, vindo a óbito por infecção das lesões e hemorragia; 

 Óbito de Tiriba (Pyrrhura perlata). Foi diagnosticada com coccidiose. Foram 

realizados tratamentos com diferentes bases químicas. Entretanto, com todas 

elas houve recidiva. Em virtude disso o quadro clínico foi se agravando até o 

animal vir a óbito; 

 Óbito de Cabra de Malta (Capra hircus). Foi encontrado morto no recinto. Na 

necropsia foi verificado ruptura de bexiga por obstrução da uretra peniana. 

 

Novembro 

 Nascimento de três Jabutis (Chelonoides carbonaria), um Guariba (Alouatta 

caraya) e uma Anta (Tapirus terrestris); 

 Óbito de Jibóia (Boa constrictor). A serpente foi encontrada sem vida no 

recinto. Na necropsia verificou-se diminuição do volume sanguíneo, 

esplenomegalia e hidropericárdio, achados sugestivos de doença hemolítica;  

 Óbito de Curica Cabeça Azul (Pionus menstruus). Foi encontrado prostado no 

recinto. Levado ao departamento de veterinária identificou-se no exame clínico 

desidratação e estertores pulmonares. Foram administrados antibióticos, 

fluidoterapia e aquecimento, mas não foi possível reverter o quadro clínico.  

 

 



Dezembro 

 Nascimento de três Cervos dama (Dama dama) e dois Jacus (Penelope 

pileata); 

 Óbito de Gato do Mato Menor (Leopardus tigrinus). Veio a óbito em função de 

anemia por intenso parasitismo de pulgas. 

 Óbito de Anta (Tapirus terrestris). Filhote apresentou rejeição da mãe desde o 

primeiro dia de vida. Vinha sendo cuidado e alimentado no departamento de 

veterinária. Teve diarréia e pneumonia, a pesar dos esforços da equipe o 

animal não sobreviveu. 

 Óbito de Cervo dama (Dama dama). O filhote nasceu muito debilitado e não 

resistiu. 

 Óbito de Jandaia Verdadeira (Aratinga jandaya). Animal foi predado no recinto 

por gambá. 

 

 

 

  Enriquecimento alimentar - promove a procura de alimento e a caça, através 

da introdução de itens alimentares diversos com maior ou menor grau de 

dificuldade de alcance, tal como aconteceria em habitat natural. Alimentos que 

não constam na dieta habitual podem ser oferecidos aos animais 

esporadicamente, como frutas da época, manga , romã, cajamangas jambo, 

jambocha.coco do buriti, da gueroba, do jerivá. No intuito de promover o 

enriquecimento alimentar dos animais do zoo, está sendo oferecido flor de 

hibisco às iguanas (Iguana iguana). Além disso, nos picos de calor é oferecido 

picolés aos primatas (frutas) e carnívoros (carne e sangue). A alimentação dos 

primatas é complementada com  tenébrios a cada 15 dias.  

 enriquecimento ambiental - Há animais que não destroem as plantas quando 

mantidos em cativeiro, e assim permitem manter em seu recinto uma 

vegetação semelhante àquela encontrada em seu ambiente natural, o que às 

vezes até torna difícil enxergá-lo no recinto. Outros animais como macacos, 

antas e cervídeos (veados, principalmente da Europa e Ásia), não deixam a 

vegetação se desenvolver, pois pisoteiam as plantas ou devoram suas raízes. 

Nesse caso, são colocados dentro de alguns recinto algumas espécies  

vegetais como bananeiras, cactos ,etc com a intenção do animal entreter e sair 

da rotina . 


