Cuide de nós
Macaco-de-cheiro (Saimiri spp.)
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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 terão um estado positivo de
bem-estar.
Uma boa vida em cativeiro pode ser
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
também são capazes de
perceber a dor, reforça a
necessidade de fornecer
cuidados apropriados para
todos os animais mantidos em
cativeiro, a fim de garantir um
bem-estar positivo.
Em cativeiro, o bem-estar de
um animal depende do
ambiente físico e
comportamental fornecido a
ele, bem como dos cuidados
diários e do tratamento
veterinário que ele recebe.

O macaco-de-cheiro é encontrado
nas florestas tropicais da América
do Sul. Eles são muito ágeis, sendo
capazes de saltar facilmente entre as
árvores. Eles urinam nas mãos para
agarrar melhor e usam o rabo para
se equilibrar.
Macacos-de-cheiro são
extremamente inteligentes e
curiosos. Eles podem, por exemplo,
descobrir facilmente como abrir
portas. Por isso, eles precisam de
muito estímulo em cativeiro.
Seus números diminuíram
rapidamente nos últimos anos e eles
são classificados como Vulneráveis
de extinção pela IUCN, devido ao
desmatamento em larga escala e às
demandas do comércio de animais
de estimação.

Macacos-de-cheiro gostam de escalar e pular
Macacos-de-cheiro 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 têm um dedão grande oponível
nos pés e polegares nas mãos para segurar.
Macacos-de-cheiro são curiosos e estão
constantemente explorando 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.

Macacos-de-cheiro
gostam de forragear
Macacos-de-cheiro estão
constantemente procurando comida.
Eles caçam insetos, alimentam-se de
folhas e de frutas que encontram nas
árvores também. Eles também gostam
de procurar insetos no chão. Eles estão
sempre procurando mais comida.

Comportamentos positivos a
serem encorajados
Cortar os alimentos em pedaços
menores, espalhá-los/escondê-los pelo
recinto e usar enriquecimentos para
dificultar o acesso à comida são ótimas
maneiras de incentivar os
macacos-de-cheiro a forragear.

Macacos-de-cheiro são astutos
Macacos-de-cheiro 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
objetos com seu cheiro para identificá-los como
seus. Macacos-de-cheiro estão sempre em alerta
para a presença de predadores. Eles são predados
por serpentes, aves e primatas maiores. Desta forma,
eles precisam estar sempre de olho no perigo.

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,
condicionamento operante com reforço positivo,
sons e cheiros diferentes e uma ambientação
complexa.

Macacos-de-cheiro gostam
de socializar
Macacos-de-cheiro vivem em grupos familiares de
até 50 indivíduos. Eles se comunicam uns com os
outros utilizando uma série de vocalizações
diferentes, como assovios e gritos agudos. Existe
uma hierarquia de dominância com as fêmeas
geralmente no comando.

Comportamentos positivos a serem
encorajados
Promover um recinto complexo e grande o
suficiente para que diversos macacos-de-cheiro
possam viver juntos, permanecendo juntos ou
separados quando eles quiserem. Promover
espaço onde indivíduos em posições mais
baixas na hierarquia possam se esconder se eles
desejarem. Utilizar diversas entradas e saídas
no recinto para evitar o domínio destes pontos
por apenas alguns indivíduos.

Macacos-de-cheiro gostam
de comer uma dieta variada
Macacos-de-cheiro são onívoros. Eles comem
plantas, insetos, frutas e vegetais. Eles precisam
de uma dieta variada e acesso a água fresca todos
os dias para se manterem saudáveis. Vegetais
também podem ser cozidos para torná-los mais
saborosos.

Comportamentos positivos a serem
encorajados
Promover uma dieta variada e oferece-la de
diferentes maneiras pode tornar as coisas mais
interessantes para os macacos-de-cheiro. 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

Macacos-de-cheiro gostam
de dormir e tomar banho
de sol
Macacos-de-cheiro gostam de cochilar durante o
dia. Eles podem dormir juntos em um grupo
grande com alguns indivíduos em alerta para
qualquer perigo. Algumas vezes eles encontram
pontos aquecidos como troncos que ficaram
esquentando no sol e deitam-se neles.

Comportamentos positivos a serem
encorajados
Promover áreas para os macacos-de-cheiro
dormirem como um grupo é importante.
Macacos-de-cheiro são vulneráveis ao frio, por
isso o cambiamento/área interna nunca deve
ficar com uma temperatura ambiente abaixo
de 17ºC e eles devem sempre ter acesso a essa
área, principalmente quando estiver frio.

Macacos-de-cheiro
gostam de...
Comer alimentos diferentes e ter que
procurar sua comida. Eles gostam de
escalar, investigar novas coisas e
viver juntos em um grande grupo
social.
Em cativeiro nós devemos sempre
tentar replicar seus comportamentos
normais e naturais, assim eles
poderão ser felizes e saudáveis
durante suas vidas.

