REPRODUÇÃO EM CATIVEIRO DE FLAMINGOS É
SUCESSO NO ZOOPARQUE ITATIBA
O Flamingo Rosa e Chileno é uma ave de difícil reprodução em cativeiro, justamente pelo seu
hábito migratório e por viver em colônias que variam de 3 a 6 mil aves

Daqui a alguns dias o Zooparque Itatiba ganhará novos integrantes. São 34 ovos de flamingos
Rosa e Chileno, uma espécie de hábitos migratórios e de difícil reprodução em cativeiro. O
flamingo é uma ave que vive em bando e para se reproduzir são necessários grupos grandes.
Esta ave alimenta-se basicamente de crustáceos e micro-organismos e por isso é preciso ter
muita atenção e cuidado na preparação da dieta. “Alias sua coloração rosada é uma
consequência do consumo desses alimentos”, explica o biólogo Felipe Garcia.
Atualmente o Zooparque tem 63 aves que vivem lá há cerca de 15 anos. Os ovos desses
flamingos estão na incubadora e podem eclodir a qualquer momento. O período de incubação
é de 28 a 30 dias e assim que os filhotinhos saem dos ovos são encaminhados para a
maternidade onde passam 24 horas em observação e depois são alimentados por sonda a cada
2 horas e meia, 5 vezes ao dia, durante 3 semanas. A papinha preparada para esses bichinhos é
uma mistura de ração própria para flamingo com ovos e pedaços de coração bovino. Tudo pra
dar força e energia para o filhotinho se desenvolver com saúde.
“Tudo isso é feito de forma manual e com muita atenção e segurança. Os tratadores são
orientados e se revezam durante todo o período em que os flamingos ficam na maternidade”,
explica Alexandre Neto Armando, veterinário do Zooparque.
O próximo passo nos cuidados com esses filhotes é encaminhá-los a creche onde ali já
conseguem comer sozinhos. E é nesta fase que esses filhotinhos já podem ser observados
pelos visitantes do Zooparque.
Somente após 1 ano é que esses flamingos atingem o tamanho e a coloração de um adulto e
podem finalmente conhecer os pais. “Antes disso é muito arriscado colocá-los num recinto
com adultos. Eles precisam ganhar força e tamanho para conviver com os outros”, comenta
Alexandre.
A expectativa de vida de uma espécie como essa é de 30 anos, mas a tendência é aumentar.
“Hoje com o desenvolvimento das pesquisas, tecnologia e cuidados médicos os flamingos com
certeza passarão a viver mais tempo”, diz o veterinário.

Em 2013 o Zooparque conseguiu reproduzir 20 flamingos que também podem ser visto num
recinto ainda separado dos adultos. A reprodução em cativeiro é importante para manter uma
população cativa para resguardar um banco genético para possível reintrodução na natureza.
“Para algumas espécies, como o condor da Califórnia, o falcão-das-ilhas Maurício e o furão-depé-preto, a reprodução em cativeiro e reintrodução claramente representou a diferença entre
sobrevivência e extinção à curto prazo. Como também o Mutum de Alagoas, que se não
tivesse a reprodução em cativeiro esta ave já estaria extinta. Depois de quase 20 anos de
reprodução em cativeiro a espécie vai retornar para a natureza em 2017. No caso dos
flamingos, no Zooparque, a reprodução em cativeiro aumentará o numero de indivíduos no
recinto, o que facilitará ainda mais a reprodução deles, já que vivem em grupos de até 6000
animais”, explica Alexandre Armando Neto, veterinário do Zooparque Itatiba.
Saiba mais
Aberto todos os dias do ano o Zooparque Itatiba é o maior zoológico particular do
Brasil e o único a ter a maior família de rinocerontes brancos. Hoje o Zooparque Itatiba abriga
cerca de 1.000 animais sendo aproximadamente 180 espécies diferentes, entre elas várias
raras e ameaçadas de extinção.
O Zooparque é um zoológico moderno onde os animais vivem em recintos que
reproduzem seu habitat natural. Essa filosofia consiste principalmente em preservar a
natureza do bicho e também proporcionar um conhecimento mais amplo ao visitante já que os
recintos são “pequenas amostras” dos mais variados ecossistemas mundiais.
Além do Restaurante, no Zooparque também há uma lanchonete, aberta todos os dias,
e uma boutique onde o visitante poderá encontrar os mais variados tipos de recordações do
Parque.

Serviço
Local: Rodovia D. Pedro I, km 95,5 – Itatiba
Horário de Funcionamento: das 9h às 17h diariamente
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Ingressos
De 3 anos a 11 anos - R$ 18,00
De 12 anos a 59 anos - R$ 30,00
60 anos ou mais - R$ 20,00
Estudantes com a carteirinha - R$ 18,00
Professores apresentando holerite -R$ 18,00
Estacionamento: R$10,00
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