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Das 24 espécies de esquilo que existem na Natureza, o esquilo coreano, também designado esquilo 
siberiano ou japonês (Tamias sibiricus) é o mais frequentemente encontrado nas lojas de animais. 
Esta espécie habita nas florestas do Norte da Europa, Ásia e Japão. Existem também duas espécies 
semelhantes de esquilos do género Tamias, oriundas do continente Norte-americano – o T. striatus 
(esquilo do Oeste) e o T. minimus (esquilo do Leste). 
 
Em estado selvagem, o esquilo coreano está ativo durante o dia e habita, predominantemente, o 
solo das florestas, embora possa subir às árvores na busca de alimento. O peso adulto varia entre 
70 e 120 g e a esperança média de vida destes esquilos é de 4 a 6 anos. No entanto, os machos 
podem atingir os 8 anos e as fêmeas podem viver até aos 12 anos. 
 
 

Alojamento e manutenção 
Os esquilos são difíceis de manipular e necessitam de muito espaço para se sentirem felizes. Se 
forem mantidos em condições inadequadas, tornam-se muito agressivos e desencadeiam 
comportamentos anormais. A proximidade de aparelhos de televisão e rádio é particularmente 
stressante para estes animais. 
 
São animais muito ativos e as gaiolas destinadas a pequenos roedores não são adequadas para os 
esquilos. Os aquários também não constituem alojamentos adequados para estes animais. 
Considera-se como mínimo uma gaiola com 90 x 60 x 60 cm, mas na verdade, nenhuma gaiola é 
suficientemente grande. O alojamento mais adequado consiste numa instalação exterior do tipo 
aviário, que deve ser à prova de fuga. O fundo deve ser sólido, porque as grelhas podem provocar 
lesões nos membros. 
 
Os esquilos gostam muito de escavar. O fundo da gaiola deve ser coberto por uma camada espessa 
de aparas de madeira, tiras de papel de jornal ou turfa, onde o animal possa exibir o seu 
comportamento natural. 
No interior da gaiola colocam-se ramos de árvore de fruto, cordas grossas e tubos, que constituem 
elementos para o animal explorar. Uma boa forma de ocupar o tempo dos esquilos consiste em 
esconder recompensas (ex. frutos secos) no feno ou em buracos que pode fazer nos ramos. 
Também deve colocar uma roda para correr e proporcionar objetos para o esquilo roer. Estes 
últimos podem ser encontrados nas lojas de animais e incluem blocos para roedores e brinquedos 
de madeira destinados a papagaios. 
 
Os esquilos podem ser alojados isoladamente, em pares ou em pequenos grupos, constituídos por 
um macho e duas ou três fêmeas. Deverá haver um abrigo para cada animal. Estes abrigos podem 
ser constituídos por caixas de madeira ou cartão, ou pedaços de cortiça e são forrados com fenos, 
palha ou tiras de papel de jornal. Os ninhos devem ser limpos uma vez por mês. O local utilizado 
para as necessidades deve ser limpo regularmente, de preferência durante a noite. 

 
 
 



 

 

Alimentação 
Apesar de, na Natureza, a dieta dos esquilos ser, maioritariamente, constituída por sementes, 
rebentos, folhas e flores, estes animais são omnívoros, o que significa que se alimentam de 
produtos de origem animal e vegetal. 
 
Os esquilos de estimação podem ser alimentados com uma mistura comercial destinada a 
roedores, suplementada com frutos secos (ex. avelãs e pinhões), vegetais frescos, sementes, blocos 
para roedores, rebentos de flores (ex. dente de leão), alimentos ricos em proteína (ex. requeijão, 
grilos, larvas da farinha) e feno. Como recompensa, pode fornecer fruta (ex. laranja e frutos 
vermelhos), cereais de pequeno-almoço e pão de trigo integral. Pode proporcionar um casco de 
choco ou um bloco mineral para os esquilos roerem. 
 
É muito importante fazer uma revisão periódica à gaiola, porque os esquilos gostam de armazenar 
alimento para eventuais períodos de carência. Como, em cativeiro, o alimento é fornecido 
regularmente, os itens armazenados não são consumidos e acabam por estragar-se se não forem 
removidos. 
 
O bebedouro deve ser de pipeta e ter sempre água limpa e fresca. 
 
 

Reprodução 
A época de reprodução decorre entre março e setembro. Cada fêmea pode ter até duas ninhadas 
por época de reprodução, cada uma das quais constituída por 3 a 5 crias. A gestação tem a duração 
aproximada de um mês e os bebés nascem cegos e sem pelo. Saem do ninho aos 35 dias e estão 
prontos a ser desmamados aos 42 dias de idade. 
 
 

Manipulação 
Se tiverem contacto regular com os donos, muitos esquilos tornam-se dóceis e aprendem a apreciar 
a manipulação. Caso o seu esquilo seja esquivo, segure-o com a ajuda duma toalha turca pequena 
ou umas luvas de jardinagem. Peque-o com uma mão envolvendo o tronco ou pela base da causa. 
Nunca segure um esquilo pela ponta da cauda, porque arrisca-se a provocar um arrancamento da 
pele da cauda. © 
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