
ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL: SEU PET 
MAIS SAUDÁVEL E FELIZ 

Você sabia que o enriquecimento ambiental pode trazer muitos benefícios 
para a vida do seu bichinho de estimação? 

 

Seu animal de estimação é um animal que 
vive em cativeiro. Fato! Eu sei que isso pode 
soar um pouco assustador e até cruel para 
você, mas é uma realidade que infelizmente 
poucos ainda estão dispostos a encarar. 

O enriquecimento ambiental oferece uma saída muito legal aos donos que 
se preocupam em oferecer uma vida menos entediante e mais divertida 
para o seu bichinho. 

Sabendo disso, neste artigo vamos te explicar o que é o enriquecimento 
ambiental e como ele vai te ajudar a oferecer um estilo de vida muito mais 
saudável para o seu pet. 

Vem comigo nesta leitura! 

 

ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL: O QUE É? 

Vivendo na sua casa, o seu animalzinho não encontra os mesmos 
estímulos de comportamento que ele encontraria na natureza, o seu 
habitat natural. 

Na natureza, eles são estimulados por um ambiente dinâmico onde muitas 
coisas acontecem, ou seja, um ambiente onde eles precisam se mover 
para conquistar parceiros ou até alimento. 

Qualquer coisa pode acontecer na natureza, e eles precisam lutar pela 
própria sobrevivência. Por outro lado, na vida em uma casa com humanos 
tudo acaba se tornando previsível demais e até entediante para o pet, 
afinal, ele recebe tudo pronto: seu alimento, local para dormir, etc. 



Para resolver esses problemas, o enriquecimento ambiental gira em torno 
das seguintes perguntas: 

“Se esse animal (em cativeiro) estivesse solto na natureza, 

o que ele estaria fazendo? Teria uma rotina? Como seria?” 

Dessa maneira, o enriquecimento ambiental se trata de adaptar o local 
onde o seu pet vive para que ele tenha a melhor experiência possível, com 
situações e rotina que simulam o que seria sua vida em um habitat 
natural. 

Trata-se de satisfazer as necessidades comportamentais dos animais, de 
acordo com a sua espécie, aproveitando soluções criativas, originais e 
simples. 

Essas soluções simples são como desafios para os animais, como oferecer 
estímulos na hora de comer e na hora das brincadeiras, por exemplo. 
Esses desafios são capazes de acabar com o tédio e deixá-los mais felizes 
e animados! 

 

E com pets mais felizes e animados, você acaba 
evitando certos problemas de saúde como, por 

exemplo, ansiedade e estresse, que acabam os 
levando a destruir sofás e a morder objetos da sua 
casa. 

 

TIPOS DE ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL 

Existem cinco grupos de enriquecimento ambiental e que oferecem 
diferentes benefícios para a vida animal. A seguir, conheça cada um deles 
e entenda como as ações que eles oferecem podem ser aplicadas no seu 
dia a dia com seu pet: 

 Alimentar 
 Sensorial 
 Do ambiente físico 



 Social 
 Cognitivo 

 

ENRIQUECIMENTO ALIMENTAR 

Com o enriquecimento do tipo alimentar, a alimentação do animal vira um 
desafio. Para promover esse enriquecimento, os alimentos são oferecidos 
de diversas maneiras: inteiros, escondidos ou congelados em blocos de 
gelo, se o clima estiver quente. Ah, e dá para oferecer o alimento dentro 
de chifres e cascos, que podem ser congelados também! 

Então, o chifre bovino disponível na loja Miazita, além de um grande 
aliado do instinto de roer, ajuda demais na hora de oferecer os alimentos! 

E dá para colocar alimentos como petiscos e rações em locais mais difíceis 
de alcançar, para estimular essa busca pela própria comida e fazê-lo 
"caçar" o alimento. O Tapete de Atividades e a Bola Fuça Fuça podem 
servir muito bem para isso! 

Se você tem um cachorro ou gato em casa, seja criativo! Mas tenha um 
certo cuidado para não colocar o animal em risco. 

 

ENRIQUECIMENTO SENSORIAL 

Este enriquecimento é bastante utilizado e tem como objetivo estimular 
os sentidos dos animais: envolve estímulo visual, de olfato, de tato, de 
audição e também de paladar. 

Este brinquedo de pelúcia da loja Miazita, por exemplo, estimula o tato e a 
audição: a cada mordida, a cabeça de pelúcia do brinquedo emite um 
som, que causa curiosidade no animal. Assim, o seu instinto de caça é 
aguçado: a ideia é que ele destrua mesmo a pelúcia. Não tenha medo de 
isso acontecer! 

Se você tem um cachorro, você pode também ajudá-lo a estimular seus 
sentidos durante os passeios deixando ele farejar os ambientes, ter 
sensações ao pisar em chãos com diferentes texturas, como terras e 

https://miazita.com.br/produto/kit-3-cascos-bovinos-2/
https://miazita.com.br/produto/chifre/
https://miazita.com.br/produto/tapete-e-a-com-02-atividades/
https://miazita.com.br/produto/bola-fuca-fuca-miazita-g/
https://miazita.com.br/produto/burrico-floppyz/


pedras. Além disso, é interessante também que ele experimente novos 
sabores, como frutas! 

Será uma alegria para o seu bichinho. 

 

ENRIQUECIMENTO DO AMBIENTE FÍSICO 

O tipo ambiental tem a ver com mudanças físicas específicas do ambiente 
onde o pet vive ou passeia. Para exemplificar, os cachorros são animais 
que gostam de certas vegetações, como grama, ou solos com terra e areia. 

É preciso também levar o pet para passear e explorar parques e ruas, 
onde ele possa ter contato com a natureza.  

 

Dentro da sua própria casa ou apartamento, faça 
mudanças constantes: troque a caminha e os 
brinquedos de lugar e deixe o ambiente 
diferente, para que ele não se sinta vivendo uma 
mesmice. 

E conosco isso é parecido, não é? Sempre 
gostamos de trocar as coisas de lugar para nos sentirmos em um ambiente 
diferente. 

 

ENRIQUECIMENTO SOCIAL 

O enriquecimento social promove a interação entre animais da mesma ou 
diferentes espécies. 

Nós sabemos bem que animais domésticos, como cachorros e gatos, 
costumam gostar de brincar com os seus pares. Então, está aqui um 
exemplo de enriquecimento que você também pode proporcionar para os 
seus bichinhos durante os passeios, afinal, eles precisam ter amigos! 

Nas interações, além de brincarem, eles sentem cheiros e experimentam 
novas sensações. 



Eles precisam brincar com animais da mesma espécie e ter contato com 
animais de outras espécies. No caso dos cachorros, principalmente nos 
primeiros seis meses de vida, esse contato é muito importante, porque 
assim eles levam isso para toda a vida. 

As creches realizam um trabalho bem bacana nesse sentido, porque 
dentro delas os animais recebem esses estímulos como devem acontecer 
para uma vida animal saudável. Invista nelas sem medo! Mas é importante 
pesquisar e ver a classificação dos estabelecimentos que existem, para 
poder oferecê-los a melhor experiência. 

 

ENRIQUECIMENTO COGNITIVO 

No enriquecimento cognitivo, as capacidades intelectuais dos animais são 
estimuladas. Para isso, existem algumas soluções bacanas, como 
brinquedos que eles podem manipular com a recompensa de 
encontrarem comida, por exemplo. 

Tabuleiros interativos e quebra-cabeças que estimulam o raciocínio 
também são bem-vindos. Você também pode ensinar certos comandos 
que, além de melhorar a interação entre vocês, estimulam o animal a 
pensar. O cachorro é um animal inteligente, mas é preciso que seja 
estimulado para isso! 

Ufa! Deu para perceber que são muitas as possibilidades 
de enriquecimento que podemos proporcionar para os 
nossos companheiros, não é? 

Evite que o seu pet tenha comportamentos anormais e 
inadequados! Com um enriquecimento bem aplicado no 
seu contexto, o animal só tem a ganhar. 

Seja um dono de verdade, que se preocupa. Seja a alegria 
do seu pet! 

 

https://miazita.com.br/produto/tabuleiro-interativo-para-caes/
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