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Bem-estar animal
O bem-estar animal refere-se ao estado
ou sentimentos de um animal. O estado
de bem-estar de um animal pode ser
positivo, neutro ou negativo.
O estado de bem-estar de um animal é
capaz de se alterar diariamente. Quando
as necessidades de um animal nutricionais, comportamentais, de saúde
e ambientais - são atendidas, os animais
têm um estado positivo de bem-estar.

Uma boa vida sob cuidados humanos é
aquela em que os animais são capazes de
experimentar um estado positivo de
bem-estar durante toda a vida.

Entender que os animais são seres
sencientes, que possuem habilidades
cognitivas e que também são capazes
de perceber a dor, reforça a
necessidade de fornecer cuidados
apropriados para todos os animais
mantidos sob cuidados humanos, a fim
de garantir um bem-estar positivo.
Para animais mantidos sob cuidados
humanos, o bem-estar depende do
ambiente físico e comportamental
fornecido a ele, bem como dos
cuidados diários e do tratamento
veterinário que ele recebe.

Callitrichidae é o nome coletivo para
o grupo de primatas do Novo Mundo
conhecidos como micos e saguis.
Apesar de existir diversas espécies,
eles são todos tipicamente bem
pequenos, com a maior espécie
pesando 600 gramas. Todas as
espécies são arborícolas e eles
geralmente dão à luz a gêmeos, com
outros membros do grupo social
ajudando a criar os filhotes.
Seus números têm decaído
rapidamente nos últimos anos e
algumas espécies são classificadas
como criticamente ameaçadas pela
IUCN, devido ao desmatamento em
larga escala e ao tráfico animal para
venda como pets.

Calitriquídeos gostam de escalar e pular
Saguis e micos são muito bons em escalar árvores
e em pulos de longo alcance. Eles têm uma cauda
longa para ajudá-los a se equilibrar, mas não
conseguem segurar nada com ela. Eles tem garras
nas mãos e nos pés para agarrar enquanto
escalam. Calitriquídeos gostam de explorar e
forragear seu ambiente.

Comportamentos positivos a serem
encorajados
Incentivar atividades criando um ambiente
interessante é muito importante. O recinto deve
oferecer muitas oportunidades de escalada. Alguns
galhos que balançam e se movem e outros que
ficam imóveis são uma ótima maneira de tornar as
coisas diferentes, além de usar cordas e pedras
para que a textura e o substrato sejam diferentes.
É importante para eles que hajam superfícies
ásperas para que possam escalar e desgastar suas
garras.

Calitriquídeos gostam de
procurar por comida
Saguis e micos estão constantemente
procurando por comida. Eles caçam insetos,
procuram por frutas nas árvores e arrancam
pedaços de troncos em busca de goma. Se eles
são impedidos de realizar estes
comportamentos, pode levar a um estado
negativo de bem-estar.

Comportamentos positivos a serem
encorajados
Sua alimentação necessita ser realizada
múltiplas vezes durante o dia para mimetizar
seu comportamento de forragear. Cortar
alimentos em pedaços pequenos, espalhar e
esconder pelo recinto e utilizar enriquecimentos
ambientais para deixar mais desafiador o acesso
ao alimento são grandes maneiras de encorajar
calitriquídeos a forragear.

Calitriquídeos são astutos
Saguis e micos são bastante espertos e gostam de
investigar toda novidade ao seu redor. Eles
rapidamente se acostumam com objetos novos e
adoram manipulá-los com as mãos. Eles marcam
rotas com seu cheiro pelos galhos através de sua
urina. Se esses galhos forem lavados ou trocados
com uma frequência muito alta, pode ser
estressante para eles. Calitriquídeos são diurnos,
então a maior parte de suas atividades ocorrem
durante o dia..

Comportamentos positivos a serem
encorajados
Ofereça a eles lugares altos para que funcionem
como pontos de vantagem. Ofereça também novos
itens estimulantes para eles interagirem. Estes
itens podem ser alimentadores interativos,
diversas cordas e galhos para que eles escalem e
marquem território com seu cheiro, sons e cheiros
diferentes e uma ambientação complexa.

Calitriquídeos gostam de
socializar
Saguis e micos vivem em pares ou grupos familiars de até 10
indivíduos. Eles se comunicam uns com os outros utilizando
uma série de vocalizações diferentes, como assovios e gritos
agudos. Existe uma hierarquia básica de dominância em
volta do casal adulto, que possuí mais autoridade. Outros
membros do grupo familiar são descendentes do casal
adulto gerados nos anos anteriores. Os outros membros
familiares ajudam algumas vezes a carregar os filhotes.
Calitriquídeos usualmente dão à luz a gêmeos.

Comportamentos positivos a serem encorajados
Promover um recinto grande e complexo para que os
calitriquídeos possam viver juntos, com espaço suficiente
para que eles fiquem juntos ou separados quando quiserem.
Utilizar diversas entradas e saídas no recinto para evitar o
domínio destes pontos por apenas alguns indivíduos.
Providenciar plataformas para descanso social. Nunca
mantenha um calitriquídeo solitário. Esteja ciente de que
certas espécies de calitriquídeos podem cruzar e gerar
híbridos.

Calitriquídeos gostam de comer
uma dieta variada
Calitriquídeos comem uma grande variedade de insetos
e frutas. Saguis também comem goma de árvore.
Providenciar gomas para os saguis é essencial em
termos de alcançar suas necessidades nutricionais e
comportamentais. Calitriquídeos precisam de uma dieta
variada e acesso à água fresca todos os dias para se
manterem saudáveis.

Comportamentos positivos a serem
encorajados
Promover uma dieta variada, oferecendo-a de diferentes
maneiras pode tornar as coisas mais interessantes para
os calitriquídeos. Cortar bem a dieta para que todos
consigam ter acesso e escolher diferentes tamanhos
também pode tornar as coisas mais interessantes.
Espalhar a comida pelo recinto e fazer sorvete de frutas,
assim como fazer blocos de gelo com frutas dentro são
maneiras de tornar a dieta mais divertida. As gomas
devem ser espalhadas pelo recinto e colocadas em
alimentadores interativos para os saguis.

Calitriquídeos gostam
de se aquecer
Saguis e micos são de florestas úmidas
tropicais, portanto eles precisam de um
ambiente aquecido e úmido. Idealmente
a temperatura da parte externa do
recinto nunca deve ficar abaixo de 16ºC.
Plataformas e abrigos aquecidos onde o
grupo possa dormir junto são ideais.

Comportamentos positivos a
serem encorajados
Fornecer aos saguis e micos opções de
lugares com diferentes temperaturas cria
um ambiente mais estimulante para eles.
Eles devem sempre ter acesso a áreas
internas aquecidas (mínimo de 18ºC)
quando o clima está frio.

Calitriquídeos gostam
de...
Comer alimentos diferentes e ter que
procurar por sua comida. Eles gostam
de escalar, investigar novas coisas e
viver juntos em grupo social.
Quando eles são mantidos sob
cuidados humanos, nós devemos
sempre tentar replicar seus
comportamentos normais e naturais,
assim eles poderão ser felizes e
saudáveis durante suas vidas.

