
Gaiola  

 
É bom lembrar o habitat natural dos porquinhos-da-índia - América do Sul - um local com 
clima quente e seco. É importante também pensar que os porquinhos selvagens têm os 
instinctos mais apurados que os porquinhos domésticos, conseguindo detectar 
antecipadamente as mudanças de temperatura, com tempo para procurarem um abrigo.  
 
O tamanho mínimo para uma gaiola de porquinhos é de 80X80cm, embora eu pense que isso 

não é suficiente e a minha tenha cerca de 1m por 70cm com 3 porquinhos.  
 
Embora eu defenda a ideia de que os porquinhos devem ser alojados dentro de casa, pois 
parecem-me frágeis para estar no exterior, vou tentar falar de ambos os alojamentos: 
exterior e interior.  
 

 
Exterior:  
 
No exterior, os porquinhos não podem procurar sozinhos um abrigo, portanto é mais fácil se 

o alojamento for móvel para que se possa colocar num local mais abrigado no inverno ou 
mais fresco no verão. Existem "gaiolas" próprias para exterior em lojas especializadas, 
normalmente em madeira e fechadas em cima, com apenas uma parede em rede na parte 

frontal. Estes abrigos devem estar levantados do chão cerca de 90 - 120cm e encostados a 
uma parede, primeiro para que não tombem, depois para manter os porquinhos a salvo de 
qualquer animal e protegidos da chuva. Deve estar num local onde o sol não incida 
directamente e onde não exista vento ou correntes de ar. Se mora no campo e existe 
agricultura por perto, cuidado com o pó que vem dos produtos utilizados na agricultura, que 
são fatais aos porquinhos. No inverno não se esqueça de colocar uma manta por cima da 
gaiola, principalmente durante a noite, para que possam estar mais quentinhos e proteja-os 

da chuva.  
 
 
Interior:  
 
No interior, o alojamento é mais simples e menos preocupante. Se existem outros animais 

em casa, basta mantê-los fora do quarto onde estão os porquinhos quando não estiver em 
casa, ou tenha uma gaiola fechada em cima e com esconderijos suficientes.  
 
A gaiola do porquinho deve ter uma boa ventilação (paredes em grades) e deve ser grande 
para ele se movimentar livremente. Nunca deve ser usado um aquário de vidro, porque não 
tem ventilação necessária. A altura da gaiola, se for aberta em cima, deve ter 40, 45cm para 
que não consigam sair. É desejável um esconderijo dentro da gaiola, para que ele se possa 

esconder caso esteja com medo ou com vontade de se recolher a dormir. Um papelão com o 
fundo aberto e um buraco de lado é uma opção.  
 
Os Porquinhos precisam de exercicio diário, por isso é preferível que a gaiola seja grande o 
suficiente para satisfazer essa necessidade, senão é aconselhável soltar o porquinho todos os 
dias um bocadinho. Pode fazer ou comprar uma área de recreio que deve ter tudo o que 
existe na gaiola. Outra opção é deixar um quarto na sua casa só para o porquinho. Neste 

caso, o porquinho deve poder voltar para a gaiola sempre que quiser e pode colocar caixas 
rasas com feno ou raspas de madeira nos cantos favoritos, para que usem como casa-de-
banho, embora, pela minha experiência, eles prefiram sujar tudo mesmo 
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