Pequenos Psitacídeos
(Periquitos, Agapornis, Caturras…)
ALOJAMENTO
A dimensão da gaiola deve ser proporcional ao tamanho da ave. Deve permitir que a
ave possa estender as asas e rodar sobre si mesma sem tocar nos limites da gaiola. Os
poleiros devem ser de madeira (árvores de fruto, eucalipto...) com vários diâmetros,
não posicionados sobre comedouros ou bebedouros. Todos os materiais da gaiola e
todo o tipo de acessórios devem ser resistentes, não tóxicos, seguros, e fáceis de
limpar. Está aconselhado a limpeza diária do fundo da gaiola (papel como substrato),
bebedouros e comedouros assim como uma limpeza semanal de toda a gaiola.
MEIO AMBIENTE
A temperatura deve ser constante, sendo encorajado o acesso ao sol e ao ar livre em
dias temperados ou quentes mas sem vento (evitar exposições prolongadas).
Ambientes com pó, fumos (tabaco ou de cozinha) devem ser evitados. São
aconselhados banhos, para tal pode-se borrifar a ave com água diariamente. A ave
deve possuir fontes de enriquecimento ambiental, brinquedos (atenção metais
pesados), conversas, TV, acesso visual à rua, música. Soltar a ave (sempre vigiada) e
interagir com ela (mínimo de 45 minutos de manhã e 45 à noite).
ALIMENTAÇÃO
Um granulado comercial específico para aves (Psittacus, Nutribird Versele-Laga,
ZuPreem, Harrison) deve estar sempre à disposição e constituir 50% da dieta,
permitindo um completo e apropriado perfil nutricional. Os legumes e a fruta devem
constituir 45% da dieta e devem ser oferecidos diariamente (Couve-flor, brócolos,
espinafres, pimentos, cenoura, tomate, melão, figo, pêssego, uvas, kiwi, laranja, maça,
morangos, papaia, pêra, banana…). Não é aconselhável utilizar batata, cebola e alho,
estando proibido o uso de abacate. As sementes e frutos secos constituem os
restantes 5%, devendo ser oferecidos apenas como extra e em pequenas quantidades,
visto serem ricos em gordura e pobres em vitamina A e D. Água limpa e fresca deve
estar sempre à disposição e renovada diariamente.
CUIDADOS DE SAÚDE
As visitas ao veterinário devem ser regulares, a cada 6 meses como prevenção. Nelas
inclui-se a análise de fezes e desparasitação.

