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Enriquecimento ambiental para gatos 
 

Caçar, explorar, brincar e esconder-se são atividades impres-
cindíveis para o seu gato. Como tal, é importante adaptar a sua 
casa proporcionando-lhe um ambiente que lhe garanta bem-
estar físico e mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necessidades básicas 

Estas são indispensáveis e nunca devem ser descuidadas. 
 
Alimentação e água 
Oferecer a dose diária de comida recomendada, servida em 
pequenas quantidades e repartida por diversas vezes ao dia. O 
gato possui um comportamento de provador, alimentando-se 
entre 10 a 20 vezes por dia, e noite. 
Dificulte o acesso à comida, através de brinquedos dispensa-
dores de alimento ou puzzles, para estimular o instinto de caça 
e exploração do seu gato. Tenha um segundo comedouro nou-
tro local. 

Forneça sempre água limpa e troque-a com frequência. Os be-
bedouros devem ser achatados e que se consiga ver o fundo. 
Em alternativa pode usar uma fonte de água. 
Mantenha o comedouro afastado do bebedouro. Como preda-
dores que são, não devem ter a comida e a água no mesmo lo-
cal. Pontualmente pode trocar os recipientes de sítio para que 
o gato tenha de os procurar. 
 
Caixa de areia 
Ter tamanho adequado ao seu gato e ser de acesso fácil.  
Os gatos preferem liteiras abertas em vez das fechadas. 
Estar num local tranquilo, bem arejado e longe da comida. 
Utilize uma areia tipo agregante, e que não possua cheiro. 
Recolha a urina e as fezes diariamente. Lave a caixa pelo me-
nos uma vez por semana. 
Se tiver mais que um gato tenha uma caixa de areia a mais do 
que o número de gatos que possui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cama 
Devem existir várias pela casa e terem um tamanho adequado 
ao seu gato. 
Coloque numa zona onde apanhe sol e que não seja uma zona 
de passagem. 
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Construir um território mais estimulante! 

Se o seu gato não tem acesso ao exterior, deve proporcionar um 
ambiente em que este possa fazer exercício e desencadeie os seus 
instintos, sem que destrua a sua casa. 
 
Estruturas para trepar 
- Para exercitar e controlar o território em altura. 
- Podem ser estantes ou pode construir uma árvore para gatos com 
troncos ou ramos de qualquer árvore, pois não são tóxicas para os 
gatos. Devem estar bem fixas e estáveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esconderijos 
- São utilizados como refúgios em situações de stress ou medo. 
- Pode usar caixas de cartão, cestos, armários ou gavetas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arranhadores 
- Usados para afiar as unhas e marcar território, devendo estar num 
local visível para todos. 
- Revestidos com carpete ou fio de sisal. 
- Devem ser altos e estáveis para que o gato se apoie e se estique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brinquedos 
- Devem ser grandes e fortes para que o gato não os engula. 
- Use brinquedos que estimulem a perseguição e a caça (canas, bo-
las, laser, etc.) 
- Adquira novos brinquedos, ou troque pelos antigos, para que o 
gato tenha a sensação de novidade. 
- Nunca use as mãos e os pés como estímulo para brincar. 
 
Outras atividades e estímulos 
- Ligar a rádio ou a televisão pode ser interessante para alguns ga-
tos que se sentem mais aborrecidos.  
- O acesso à janela estimula visualmente o seu gato. Permita que 
tenha acesso a um parapeito ou varanda, mas não descurando da 
segurança!  


