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ACERTE EM CHEIO NA ESCOLHA DA CAIXA DE AREIA DO BIGODUDO E 
DIMINUA AS CHANCES DE ENFERMIDADES E SUJEIRA FORA DO LUGAR

 uando Frida e Ada chegaram 
à casa de Dayene Zelinka, 
a estudante logo tratou 

de arrumar uma caixinha de areia 
para cada uma. As gatas utilizaram 
o “banheiro” facilmente, como é da 
natureza deles, mas a areia não segurava 
o cheiro dos dejetos de maneira efetiva. 
Então Dayene decidiu trocar o produto 
por sílica, e foi quando o pesadelo 
– tanto das felinas como da tutora – 
começou. Apesar de o novo produto 
segurar melhor o cheiro, as bigodudas 
detestaram e, para transmitir o recado, 
miavam incessantemente na hora de 
utilizar. Após algum tempo, passaram 
a defecar dentro da pia da lavanderia  
e no chão do cômodo. “Uma amiga 
me indicou uma areia diferente das 
que havia testado e deu certo”, conta. 

Nesse caso, o tipo de caixa foi o que 
importou menos: “Toda vez que troco 
areia é uma festa. Nunca mais fi zeram 
em outros lugares. Já com a caixa, não 
vejo diferença nenhuma, usam todas, o 
importante é a areia”, completa.

SANITÁRIO DE REI
A veterinária Paula Cordovani 

Maion, especializada em medicina de 
felinos e dermatologia de cães e gatos, 
explica que os bigodudos são bem 
exigentes quando o assunto é onde 
fazer suas necessidades: “Tanto com 
relação ao substrato usado, pois gostam 
de enterrar seus excrementos, como ao  
local das liteiras, que deve ser calmo. 
Porém, apesar disso, eles aprendem mais 
fácil a fazer as necessidades no lugar 
certo do que os cães”, afi rma.

De fato, o banheiro do gato é 
um dos grandes símbolos de sua 
essência autolimpante e, por isso, deve 
corresponder, sim, às exigências do seu 
bigodudo para aumentar a sua qualidade 
de vida. Isso porque um banheiro felino 
não adequado pode levá-lo a decidir  “se 
aliviar” em locais diferentes, como no 
caso das gatas de Dayene. “Se o animal 
não se adaptar ao substrato usado, ou 
à liteira, ou até ao espaço onde estão 
ambos, pode não usar o banheiro”, 
confi rma a especialista Paula. 

HIGIENE É SAÚDE
E não pense que a dificuldade de 

fazer as suas necessidades afetará apenas 
a limpeza da casa: a situação pode levar o 
animal, inclusive, a problemas de saúde. 
“A uretra do gato é mais curta e estreita 

Q

O banheiro ideal
para o seu gato



Os felinos são carnívoros 

estritos na natureza, portanto, 

o ideal é que a alimentação 

dos gatos domésticos seja 

o mais próxima possível 

disso. As vantagens são que  

quanto maior a quantidade 

de proteínas ingeridas (que 

são muito bem absorvidas e 

aproveitadas pelo organismo 

deles), menor será o volume

 e cheiro das fezes. Portanto, 

para reduzir os odores da 

liteira e gastar menos nos 

substratos, invista em
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O LOCAL ADEQUADO
Segundo a adestradora da Cão 

Cidadão Débora Squassina, que 
trabalha com cães e gatos, o banheiro 
deve estar longe de onde o pet gosta 
de dormir. Ela ainda diz que, caso o 
tutor queira que o animal se acostume 
com um lugar, é necessário deixar pelo 
menos um sanitário por lá.  “Mas, 

se existe um local onde o felino se 
sinta mais confortável, é preferível 
que o tutor ceda a essa vontade, se 
possível.” E complementa:  “Temos 
que pensar sempre no que é mais 
confortável para o bicho. O local não 
deve ter barulho nem oferecer perigo 
ou algo que possa assustar o pet, 
como queda de objetos.” A veterinária 

Paula concorda: “Sempre recomendo 
um ambiente calmo para o banheiro 
do gato, sem muita movimentação 
e um pouco distante da vasilha 
de alimentação, dica muitíssimo 
importante.” Além disso, é indicado 
que  o piso seja liso e facilmente 
limpável, por isso, “aconselho a área 
de serviço ou um banheiro”.

que a dos cães, principalmente a dos 
machos, o que já traz uma predisposição 
natural à obstrução uretral, como 
pequenos cálculos ou coágulos”, afi rma 
a veterinária. “É muito importante que 
haja na casa banheiros adequados, pois 
isso influencia no número de vezes 
que o animal vai usar a caixa e reter 
ou não urina e fezes”, ressalta. Paula 
ainda acrescenta que reter os dejetos 
pode predispor a enfermidades graves 
como cistite idiopática e formação de 
fecaloma (fezes ressecadas).

Por todas as necessidades físicas e 
psicológicas que levam os bigodudos a 
fazer sujeira fora do lugar ou, pior ainda, 
segurá-la, elaboramos um guia sobre 
como deve ser o banheiro ideal para que 
seu amigo miau não passe por apertos.

A área de serviço 
ou banheiro são 
bons lugares para a 
caixa de areia, pois 
têm piso facilmente 
limpável, mas desde 
que os comedouros 
fi quem longe

se existe um local onde o felino se Paula concorda: “Sempre recomendo 
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A areia granulada 
à base de argila  

transforma a urina 
em torrões ou lama 

e precisa ser trocada 
semanalmente, além 
de peneirada sempre

As misturas de grãos 
de minerais têm 
alta absorção 
e durabilidade, mas 
pouco controle 
de odores

A sílica tem bom 
controle de odores 
e durabilidade, pois  
absorve a urina, 
sendo necessária 
a retirada só de 
excrementos sólidos

A madeira pínus 
biodegradável 
tem bom controle 
dos odores e 
boa durabilidade,
mas precisa de 
limpeza diária

TIPOS DE AREIA
Existem diversos tipos de areia higiênica no mercado e a escolha depende 

da preferência do gato e da disponibilidade e orçamento do tutor. As mais 
comuns e baratas são feitas à base de argila e formadas por grânulos. Outro 
tipo comum é a sílica (mais cara). É essa, inclusive, a indicada por Paula, “pela 
facilidade de limpeza (só precisa remover as fezes, a urina é absorvida), não 
deixar cheiro, não fazer poeira e ter longa duração, já que um pacote dura, em 
média, um mês”, afi rma. Mas nem todos os gatos se adaptam à mesma areia. 
As gatas de Dayene, lá do início da matéria, por exemplo, nunca se adaptaram 
à sílica. É necessário, portanto, sempre prestar atenção no que o pet prefere, 
e a vantagem é que existem muitos tipos de areia, cada uma com seus prós 
e contras. Existem até mesmo substratos à base de trigo, cinzas vulcânicas, 
sabugo de milho e farinha de mandioca. Se necessário, teste todas até achar 
a que ele mais gosta! A adestradora Débora só pede para os tutores riscarem 
uma opção da lista: os substratos com perfume. “Geralmente gatos não 
gostam de odores diferentes e podem ser alérgicos.”

QUANTIDADE DE SANITÁRIOS
Segundo a comportamentalista 

animal Débora, o ideal é ter, pelo 
menos, dois sanitários na residência.  
“Recomenda-se que cada um 
fi que em um ambiente diferente, 
assim você consegue notar qual o 
pet usa mais ou menos e, às vezes, 
até percebe que o lugar onde você 
colocou não é confortável para 
o bichano, então tem a chance 
de mudá-lo”, ensina. Tanto a 
adestradora como a veterinária Paula 
concordam que o número ideal de 
caixas sanitárias pela casa é sempre 
uma a mais do que o número total 
de gatos. Ou seja, se alguém tem 
três gatos, deve espalhar quatro 
banheiros pela casa. “Principalmente 
porque, se um dos gatos é 
dominante, pode dominar todas 
as caixas e, se estiverem no mesmo 
lugar, vai acabar impedindo que 
os outros as utilizem, fazendo com 
que ou retenham os excrementos 
ou sujem outros lugares”, completa 
Débora. E a especialista Paula ainda 
lembra do territorialismo da espécie: 
“Urinar é marcação de território.” 
Sendo assim, o recomendado é 
sempre contar com mais de uma 
bacia higiênica em sua casa.

RECIPIENTE PERFEITO
O rol de caixas de areia sanitária 

para gatos no mercado é grande e 
conta com enorme variedade de tipos. 
A veterinária especializada em felinos 
Paula afi rma que, assim como o tipo 
de areia e o local, a liteira também 
depende muito de animal para animal. 
“A vantagem do recipiente fechado 
é a maior privacidade para o pet e a 
comodidade de não sujar com areia 
ao redor da caixa quando ele cava 
para esconder as fezes. Já o aberto é 
geralmente melhor para que o bichano 
aprenda a usar sem difi culdades.” 
Portanto, o recomendado é ir de 
acordo com a personalidade do seu 
gato, além da regra de ouro: a caixa 
deve ser maior do que o mascote.

 A liteira pode ser de vários 
tipos: aberta e rasa, aberta e 

alta, fechada... O importante é 
ser maior que o gato
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Existem diversos sinais que os feli-
nos podem apresentar quando não 
simpatizam muito com a liteira, o 
substrato ou mesmo o local onde a 
caixa está. Os sinais mais comuns 
são não querer entrar na caixa e 
urinar ou defecar fora (do lado ou 
então em outros pontos da casa). 

Porém, essas atitudes podem indicar 
algo a mais: “Podem ser indícios de 
algum problema de saúde, portanto 
nesse caso recomendo procurar um 
médico veterinário para avaliar se é 
somente uma questão de manejo 
ou alguma enfermidade”, afirma a 
veterinária Paula Cordovani.

A adestradora Débora 

Squassina, da Cão Cidadão, 

afirma que é recomendável 

que o piso onde fica o 

sanitário não tenha nenhum 

tipo de carpete ou tapete, 

pois, caso o bigodudo acabe 

urinando ou defecando fora 

da caixa por algum motivo, 

pode acabar se acostumando 

a fazer no chão mesmo. Isso 

porque a remoção do cheiro 

nesse tipo de superfície é 

bem mais difícil, e o odor é 

chamativo para os animais. 

Além disso, a chance de o 

felino pisar nas fezes e sair 

espalhando dejetos pela casa 

é bem grande também

LIMPEZA FINAL
Existem dois tipos de limpeza que se deve fazer na caixa do gato: o 

recolhimento dos dejetos e a troca total da areia. Segundo a adestradora 
Débora, a caixa deve ser limpa, pelo menos, duas vezes ao dia – na parte 
da manhã e à noite. Segundo ela, a limpeza do banheiro é um dos pontos 
que motiva os pets a utilizarem a caixa. “Percebemos que existe esse foco 
na limpeza na vida do animal, e com a caixa de areia não é diferente”, 
afirma. Já a substituição depende do tipo de substrato usado. No caso 
da sílica, por exemplo, esse tempo é maior do que se adotada a areia 
granulada (enquanto a primeira pode durar até um mês, a segunda 
costuma ter validade semanal), pois só precisa ser trocada quando estiver 
encharcada ou os grânulos coloridos perderem a cor. Contudo, em todos 
os casos é necessário lavar a caixa depois de retirada a areia. “É bom lavar 
para remover os resquícios de fezes e depois aplicar algum desinfetante, 
preferencialmente próprio para animais, como os à base de amônia 
quaternária ou de hipoclorito de sódio na diluição 1:10”, ensina Paula.

COMO SABER SE ELE NÃO ESTÁ GOSTANDO 

O recomendado é que o substrato 
seja peneirado diariamente para 
tirar os resíduos sólidos 

A frequência da substituição depende do 
tipo de areia, mas, em todos os casos, a 
caixa deve ser lavada e desinfetada


