Chinchila
(Chinchilla lanigera)
Longevidade: Entre 8-10 anos (máximo 20 anos).
ALOJAMENTO
A dimensão da gaiola deve ser proporcional ao tamanho do animal. Deve ter espaço
suficiente para descansar, comer e trepar, para tal deve apresentar vários níveis de
altura. Quanto maior for a gaiola melhor. Deve ainda apresentar um local de refúgio
ou esconderijo (caixa de cartão ou madeira). 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 (substrato vegetal prensado, não use
areia de gato), bebedouros e comedouros assim como uma limpeza semanal de toda a
gaiola. Pode deixar a sua chinchila “passear” fora da gaiola mas sempre vigiada. As
chinchilas necessitam de banhos de areia diários, durante 15 a 30 minutos e com areia
específica para estes animais, não use água!
MEIO AMBIENTE
A temperatura deve ser constante, entre os 10 e os 20ºC e nunca acima dos 27 ºC, as
chinchilas são muito susceptíveis ao calor. O ambiente bem ventilado (mas evite
correntes de ar) com humidade até 40%. Ciclo de 12 horas de luz diária.
ALIMENTAÇÃO
O feno é o elemento mais importante da dieta, deve ser oferecido diariamente e
deixado sempre à disposição do animal, o ideal é o de mistura de ervas. Um granulado
comercial específico para chinchilas (Cunipic, Versele-Laga, Oxbow…) deve ser
colocado diariamente por um período de 4 horas e retirado de seguida. Legumes e
fruta frescos e bem lavados podem ser oferecidos diariamente, quanto mais variado
melhor, por um período de 5 a 10 minutos por dia (rama de cenoura, salsa, brócolos,
pimentos, espinafres, tomate, maçã, pêra, kiwi, citrinos...). Deve introduzir os
alimentos novos na dieta gradualmente e o animal deve ser vigiado para verificar se os
tolera bem.
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 e para
desparasitação.

