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RATAZANA

As ratazanas de estimação são da espécie Rattus norvegicus, a mesma que existe em todo o Mundo
nas imediações das habitações humanas.
Embora sejam consideradas por muitos como pragas, na verdade as ratazanas são excelentes
animais de estimação. Por serem muito inteligentes, são fáceis de treinar e habituam-se
rapidamente a ser manipuladas. Apesar de terem hábitos noturnos, acostumam-se à atividade
diurna se estimuladas pelos proprietários.
As ratazanas podem viver durante 2 a 4 anos e atingem o peso adulto de 250 – 300 g para as
fêmeas e 450 – 520 g para os machos.

Alojamento
A habitação duma ratazana deve ser construída à prova de fuga. Deverá ter uma parte superior em
rede metálica, que proporcione uma ventilação adequada, e uma base sólida, de plástico ou metal,
com uma área suficiente para definir zonas de repouso, alimentação e exercício. As dimensões
mínimas para uma ratazana adulta são de 60 x 60 x 30 cm.
Apesar de serem animais muito resistentes às doenças, as ratazanas toleram mal ambientes
demasiado quentes e húmidos. A temperatura ideal para esta espécie situa-se entre 18 e 26ºC, com
valores de humidade relativa situados entre 40 e 70%.
Na Natureza, as ratazanas vivem em colónias que podem ser extremamente numerosas. Em
cativeiro, as ratazanas de estimação necessitam ter companheiros da mesma espécie. Pode manter
ratazanas em grupos de animais do mesmo género ou de sexos diferentes.
No fundo da gaiola pode colocar papel de jornal, aparas de madeira ou granulado (pellets) de papel
reciclado, casca de trigo prensada ou madeira, desde que não seja de cedro. O substrato deverá ser
disposto numa camada com 1 a 3 cm de altura e deverá ser substituído uma a duas vezes por
semana, quando proceder à lavagem da instalação.
Deve proporcionar a possibilidade de exercício no interior da gaiola. Para o efeito, pode colocar
uma roda de exercício de tamanho adequado, tubos de cartão ou plástico rijo, escadas ou cordas
para a ratazana trepar. Notar que para as ratazanas serem animais de estimação equilibrados
necessitam que lhes dedique pelo menos 30 minutos de atenção todos os dias.

Alimentação
Os ratos e ratazanas são roedores omnívoros. Isto significa que podem comer quase tudo aquilo
que os proprietários humanos comem! No entanto, tenha cuidado com o fornecimento de
alimentos com elevados teores em sal, açúcar ou gorduras, porque as ratazanas sofrem facilmente
de obesidade grave.

A dieta ideal é composta por um granulado comercial para ratazana, que é suplementado com
pequenas quantidades de fruta e vegetais frescos. Um animal adulto come, em média, 25 a 30 g de
granulado por dia. Os comedouros devem ser pesados ou adaptados à grade da gaiola, para que os
animais não os tombem e entornem.
Deve estar sempre disponível água limpa e fresca numa garrafa com pipeta, que é adaptada à grade
da gaiola.

Reprodução
As ratazanas são conhecidas pela capacidade de se reproduzir rapidamente e em grande número.
Machos e fêmeas atingem a maturidade entre os 42 e os 65 dias de vida! As fêmeas destinadas à
reprodução devem ter a primeira ninhada antes dos 8 meses de idade, para evitar a ocorrência de
problemas durante o parto.
A gestação tem a duração de 21 a 23 dias (3 semanas) e é importante separar os machos antes do
nascimento das crias, porque as fêmeas entram em cio nas 48 horas após o parto! As ninhadas
podem variar entre 6 e 20 crias, que nascem cegas e sem pelo. A pelagem desenvolve-se ao fim de
1 semana e os olhos abrem na segunda semana de vida. As crias devem ser desmamadas entre o
21º e o 42º dia de vida. ©

