ENRIQUECIMENTO
AMBIENTAL
Conheça algumas opções para
oferecer ao seu catioro!

1

DISPENSADOR DE
RAÇÃO
Servir a ração fora do pote é uma forma de permitir ao
cachorro expressar o comportamento natural de
forragear. Você pode utilizar garrafas pet com furos,
Pet Balls , canos de PVC furados e com tampas nas
extremidades, dentro de caixas fechadas (de sapato,
de ovo) etc.

2

BRINQUEDOS DE
RECHEAR
Esses brinquedos devem ser preenchidos com recheios
úmidos para que o cão tenha mais dificuldade em tirar.
Para isso, utilize patês de cachorro, frutas e legumes
amassados, ração umedecida, pasta de amendoim sem
açúcar etc. Quando seu cão estiver craque, ofereça
congelado para aumentar o nível de dificuldade.

3

CAÇA AO PETISCO
Farejar, além de ser um comportamento natural, é uma
excelente forma de cansar seu cachorro! Espalhe ração
pela casa e incentive-o a procurar. Depois espalhe
alguns grãos e esconda outros. Por último, esconda a
maior parte dos grãos para que a atividade fique mais
intensa e incentive seu cão a achá-los.

4

OBJETOS PARA ROER
Cães

precisam

destruição

de

roer!

Para

objetos

evitar

forneça

problemas

regularmente

com
ossos

naturais e de nylon, cascos, chifres e partes desidratadas
de boi (traquéia, orelhas, bexiga etc.). Monitore seu
peludo

para

se

certificar

que

ele

não

está

machucando ou engolindo pedaços muito grandes.

5

ODORES
Você

pode

pingar

gotas

de

essências

(lavanda,

baunilha, valeriana) em algodões e esconder pela casa
para estimular o olfato. Enriquecer o ambiente com
odores diferentes pode ser uma ferramente para
ajudar seu cão a ficar mais relaxado.

6

BLOCOS DE GELO
Em vasilhas ou balões, combine água com pedaços
de frutas, ração, petiscos. Coloque para congelar.
Depois

de

congelada,

retire-a

dos

recipientes

(inclusive do balão) e coloque dentro de uma bacia
para o seu cão se divertir e se refrescar!
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