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Esta é a etapa crucial de todo o processo podendo representar o sucesso ou o completo 

fracasso. O número ideal de casais para iniciar uma criação é de no mínimo 4 (quatro) e 

máximo 10 (dez). 

Ao escolher os exemplares é importante observar os seguintes itens: 

• Vivacidade do exemplar a ser adquirido (pássaros quietos ou embolados denotam 

problemas); 

• Conferir os dados do anel, principalmente do ano de criação (melhor do último ano); 

• Pegar o pássaro na mão e verificar seu estado de saúde (cor da barriga, presença de 

cistos de plumagem, sentir seu peso e temperatura), rejeitando os que tenham barriga 

com manchas escuras ou veias aparentes, cistos no corpo, sejam excessivamente gordos 

ou muito magros (com a quilha do peito feito facão); 

• Observar o papel da gaiola e verificar a distribuição das fezes (se espalhada ou 

concentrada) e consistência (se diarreica ou normal). Pássaros que permanecem muito 

tempo parados (concentração de fezes num ponto da gaiola) é indício de que não estão 

saudáveis; 

• Levar os pássaros ao ouvido e tentar detectar ruídos na respiração (os acometidos de 

ácaros e outros problemas respiratórios geralmente chiam), ver também se fica ofegante 

(se o corpo ou cauda balança acompanhando a respiração) quando parado no poleiro o 

que também indica problemas respiratórios; 

• Observar quanto a existência de penas na gaiola e canhões de pena no pássaro, 

verificando se já terminou a muda ou se a muda está incompleta. 

Onde adquirir: 

Aconselhamos iniciar sua criação, fazendo a aquisição de seus canários nas exposições 

promovidas pelas associações de criadores, local onde a oferta é maior, tendo 

oportunidade de examinar melhor os espécimes, por estarem em gaiolas individuais e 

poder comparar os canários, inclusive confrontando com os melhores (canários 

premiados no concurso), além de dispor no local de orientação isenta de interesse 

financeiro. 

 


