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Brincar com seu gato e alimentá-lo melhor 
favorece a biodiversidade  

Por Alfonso Pineda 

Uma pesquisa recente mostrou que 

brincar com o seu gato diariamente por 

10 minutos e dar a ele alimentos ricos 

em proteínas, fará com que ele cace 

menos, e isso terá um efeito positivo 

sobre a biodiversidade. 

 

Com as brincadeiras, os gatos liberam energia e 

seu desejo de caçar diminui. / Imagem: Pexels - 

cottonbro 

Os gatos (Felis catus) estão entre as 

primeiras opções para quem quer ter 

um animal de estimação. Na verdade, 

eles foram domesticados pelos humanos 

há mais de 10.000 anos. Até 2018, havia 

cerca de 370 milhões de gatos 

domésticos no mundo. Eles são fofos, 

carismáticos e enigmáticos. 

Esses adoráveis companheiros, 

embora domesticados, são verdadeiros 

predadores e podem ter efeitos 

negativos sobre a biodiversidade. 

Estima-se que, anualmente, os gatos 

domésticos podem caçar até quatro 

bilhões de pássaros e 22,3 bilhões de 

mamíferos apenas nos Estados Unidos. 

Na Austrália, são cerca de 1,4 bilhões de 

animais nativos predados.  

Mas, como evitar que os gatos 

domésticos predem tanto? A medida 

mais eficaz seria trancá-los e nunca mais 

deixá-los sair. No entanto, essa medida 

não é popular entre os amantes de gatos, 

que consideram que os passeios com 

seus animais é um comportamento  
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natural e que privá-los de fazê-lo, 

poderia deixá-los infelizes. 

Como, então, evitar que os gatos 

causem tanto estrago, mas sem privá-los 

de sua liberdade? Bem, uma pesquisa 

recente, realizada no sudoeste da 

Inglaterra, avaliou o efeito de diferentes 

estratégias não invasivas sobre a caça de 

gatos domésticos. 

Os cientistas descobriram que 

brincar com seu gato diariamente, por 5 

a 10 minutos, e alimentá-lo com uma 

dieta rica em proteínas pode reduzir em 

até 36% o número de mamíferos e 

pássaros capturados pelos gatos. 

 

Acesso ao vídeo: https://youtu.be/I8MXsKVhAX4 

Cinco jogos para gatos em casa. / Video: 

PeritoAnimal 

Além disso, o uso de coleiras 

coloridas (conhecidas como amigas dos 

pássaros, por alertá-los da presença do 

gato) diminuiu em 42% o número de 

capturas de pássaros, embora não tenha 

afetado a captura de pequenos 

mamíferos. 

Outras estratégias avaliadas não 

surtiram o efeito esperado. Por 

exemplo, o uso de coleiras com sinos 

não diminuiu o número de presas, e o 

uso de alimentadores de quebra-cabeça 

aumentou o número de capturas em 

33%. 

 

Alimentos ricos em proteínas ajudam a diminuir 

o desejo de caça dos gatos / Imagem: Pexels - 

NastyaSensei 
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Os pesquisadores acreditam que 

os donos de gatos apoiariam essas 

estratégias para diminuir o efeito de seus 

animais de estimação sobre a 

biodiversidade, já que são positivas para 

a nutrição e o comportamento destes 

felinos. Essas estratégias não invasivas 

"reduzem a tendência dos gatos de caçar, 

ao invés de impedi-los de fazê-lo", 

observam os pesquisadores. 

Por isso, quando perguntarem 

qual é a sua contribuição para a 

conservação da biodiversidade, você 

pode dizer que brinca todos os dias com 

o seu gato e se preocupa com a 

alimentação dele.  
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